МЈН 02/15

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Објашњења у вези поступка јавне набавке у поступку јавне набавке
мале вредности МЈН 02/15, чији је предмет Извођење радова на објектима
ветеринарских и фитосанитарних лабораторија и хладњача на границном прелазу
Батровци и Прешево и за потребе Министарства пољопривреде и заштите
животне средине РС.
На основу Вашег захтева за давање потребног објашњења које се односи на јавну
набавку МЈН 02/15, чији је наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о. Београд,
који је у овој дирекцији заведен под бројем УП 1639/15 од 13.03.2015. године,
достављамо Вам следећи одговор на постављено питање:
1. Питање: На страни 9. Конкурсне документације, у тачки 2) 4.5 наведено је
„Понуђач нема према Наручиоцу – Грађевинској дирекцији Србије д.о.о.
Београд, нема неизмирених обавеза на дан објављивања јавног позива.
Потребни докази: Потврда коју издаје Наручилац – Грађевинска дирекција
Србије на захтев понуђача“ Како се добија та потврда и на коју адресу се може
упутити захтев за добијање потврде о измиреним обавезама према Наручиоцу?
Одговор: Потврда да Понуђач нема неизмирених обавеза према Наручиоцу, добија
се на Захтев понуђача, упућен на адресу Наручиоца- Грађевинска дирекција Србије
д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110.
2. Питање: На страни 14. Конкурсне документације, тачка 11) као обавезни
елемент понуде наведено је „Динамички план извођења радова који обавезно
доставља понуђач уз понуду на начин описан у поглављу (5) овог дела
Конкурсне документације под називом Модел Уговора – члан 11.“ Притом је у
члану 11. Модела уговора наведено „“Извођач ће у року од седам дана од
увођења у посао, поднети на одобрење Наручиоцу предлог Динамичког плана
извођења радова у писаној и електронској форми...“ Да ли се Динамички план
доставља уз понуду, или се исти доставља у року од седам дана од увођења у
посао?
Одговор:
На страни 14. Конкурсне документације тачка 11) из дела „Динамички план
извођења радова који обавезно доставља понуђач уз понуду на начин описан у
поглављу (5) овог дела Конкурсне документације под називом Модел Уговора –
члан 11“ брише се „на начин описан у поглављу (5) овог дела Конкурсне
документације под називом Модел Уговора – члан 11“
3. Питање: На страни 38. Конкурсне документације, тачка 6) спомињу се
„Трошкови издавања менице за примљен аванс...“ Да ли се као средство
обезбеђења достављају менице или банкарске гаранције као што је описано на
страни 33. Конкурсне документације у члану 15.?
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Одговор:
На страни 38. Конкурсне документације, тачка 6) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА
ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ се мења новом тачком 6) која гласи:
6) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Трошкови издавања гаранције за примљени аванс: ________________________ динара
Трошкови издавања гаранције за гарантни период: _______________________ динара.
Укупни трошкови издавања гаранција:
__________________________________________ динара
Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
Понуђач
________________________________

Овај образац је у прилогу ових одговора и њега попуњавате уместо старог.
4. Питање: У делу 2. Конкурсне документације – Услови за уговарање, на
неколико места се појављују различити обрасци „Образац цена за радну снагу,
етичке одредбе, банкарска гаранција“ итд. Да ли је потребно оверавање и
потписивање ових образаца, или су то услови који се уговарају и потписују
заједно са потписивањем уговора?
Одговор:
Потребно је потписати све обрасце у оквиру понуде.
5. Питање: На страни 14 у оквиру техничког описа са предмером радоава, у
коначном збиру за „Преглед и ревитализација расхладних агрегата на
расхладним коморама хладњаче са лабораторијом у комплексу граничног
прелаза Прешево“ стоји износ од 208.000,00 динара. Да ли је тај износ грешком
остао у конкурсној документацији, и ако јесте како да попунимо предмер у том
делу?
Одговор:
На страни 14 у оквиру дела 3 односно техничког описа са предмером радоава, у
коначном збиру за „Преглед и ревитализација расхладних агрегата на расхладним
коморама хладњаче са лабораторијом у комплексу граничног прелаза Прешево“
стоји износ од 208.000,00 динара који је остао грешком и као такав не може бити у
том износу у укупној вредности радова већ у оном који је предмет ваше понуде.
Због тога овим путем мењамо читаву страну 14 дела 3 новом страном 14 коју ћете
попунити. Нова страна 14 предмера се налази у прилогу ових одговора.
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6) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Трошкови издавања гаранције за примљени аванс: ________________________ динара
Трошкови издавања гаранције за гарантни период: _______________________ динара.
Укупни трошкови издавања гаранција:
__________________________________________ динара
Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
Понуђач
________________________________
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02. RASTEREĆENJE RASHLADNIH KOMORA OD DINAMIČKIH UDARA I VIBRACIJA NA
OBJEKTU HLADNJAČE SA LABORATORIJOM U KOMPLEKSU GRANIČNOG PRELAZA
PREŠEVO

1. Nabavka, isporuka i postavljanje ispod noseće konstrukcije dizel agregata po 2 komada
standardnih čeličnih profila "I10" (visina, 100mm; širina 50mm; debljina 4,5mm) dužine 486cm.
Dužinu proveriti na objektu uzimanjem mera i overom nadzornog organa. Profil sa obe strane
ukrštajnog raspona preko noseće konstrukcije kontejnera svake rashladne komore zavaraiti za
profil noseće konstrukcije, var očistiti od rđe i šljake, pa potom sve premazati "antirostom ", dva
puta antikorozivnim premazom i po dva puta masnom bojom u tonu postojeće konstrukcije
rashladne komore. Pozicija se odnosi na intervenciju ispod dizel agregata rashladne komore br. 1
i 2 gledano po redosledu od objekta laboratorije ka kraju niza rashladnih komora. Profil nije
potrebno po dužini nastavljati. Plaća se komplet opisano po jednom profilu navedenih dimenzija.
ком.
2,00 х
=
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2. Nabavka, isporuka i postavljanje ispod noseće konstrukcije dizel agregata po 2 komada
standardnih čeličnih profila "I10" (visina, 100mm; širina 50mm; debљina 4,5mm) dužine 730cm.
Dužinu proveriti na objektu uzimanjem mera i overom nadzornog organa. Profil sa obe strane
ukrštajnog raspona preko noseće konstrukcije kontejnera svake rashladne komore zavariti za
profile noseće konstrukcije, var očistiti od rđe i šljake, pa potom sve premazati "antirostom ",
dva puta antikorozivnim premazom i po dva puta masnom bojom u tonu postojeće konstrukcije
rashladne komore. Pozicija se odnosi na intervenciju ispod dizel agregata rashladne komore br.
3,4 i 5 gledano po redosledu od objekta laboratorije ka kraju niza rashladnih komora. Ukoliko se
ukaže potreba za nastavljanjem profila isto izvršiti na dužini od 233,8sm tako da zavareni spoj
bude na sastavu između dve rashladne komore. Plaća se komplet opisano po jednom profilu
navedenih dimenzija.
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03. PREGLED I REVITALIZACIJA RASHLADNIH AGREGATA NA RASHLADNIM KOMORAMA
HLADNJAČE SA LABORATORIJOM U KOMPLEKSU GRANIČNOG PRELAZA PREŠEVO
1. Pregled i revitalizacija rashladnih agregata komora u okviru koje obuhvatiti ispitivanje spojeva na
cevovodima i elektroinstalaciji agregata, pregled rashladnog medija, njegova zamena sa
funkcionalnim ispitivanjem i puštanjem u trajan rad. O ispitanom uređaju izdati potrebne
sertifikate i ateste sa uputstvima za korišćenje i održavanje. Plaća se komplet opisano po
jednom rashladnom agregatu.
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03. PREGLED I REVITALIZACIJA RASHLADNIH AGREGATA NA
RASHLADNIM KOMORAMA HLADNJAČE SA LABORATORIJOM UKUPNO:
U KOMPLEKSU GRANIČNOG PRELAZA PREŠEVO
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