ВЈН 10/15 Одговори на питања

ОДГОВОР НА ПИТАЊА –ПРИМЕДБЕ УП 7030/15 oд 03.12.2015. године
ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЈН 10/15
•
одговор на питање број 1.
У вези питања заинтересованог лица на питање како Наручилац објављује нов позив за
исту услугу, кад још увек није одлучено о захтеву за заштиту права, који се односио на
садржину Конкурсне документације. Наручилац указује да се ради о радовима са
услугама, те да се јавна набавка под ознаком
ВЈН 10/15 у битним елементима
разликује од јавне набавке ВЈН 07/15, иако извесне сличности постоје. Наиме, у јавној
набавци ВЈН 10/15, прецизиран је начин плаћања компензацијом за 90% вредности
уговореног посла, што је одредба у Конкурсној документацији која је одређена на
основу поново пројектованих финансијских могућности Наручиоца. Такође су
рационализоване одредбе које се односе на технички
и кадровски капацитет
понуђача. Оно што је суштински важно јесте да се ради о радовима који су по
мишљењу Наручиоца битни за интерес Републике Србије. Поред тога Наручилац је
Комисији за заштиту права доставио образложену Одлуку о обустави поступка коју је
јавно објавио и на коју нико није уложио захев за заштиту права. Такође указујемо да
је Наручилац у случају да добије све неприхватљиве понуде, обавезан да донесе
Одлуку ообустави поступка.
 одговор на питање број 2 .
Наручилац је формирао захтев у погледу минималног техничког капацитета
На основу искуственог знања а имајући у виду да је током 2010 већ реализовао сличан
посао на рушењу постојећих објеката и планирању терена на скоро шест пута већем
комплексу, у касарни „4.јули“ у Београду .
 одговор на питање број 3.
У вези
располагања аутодизалицом ,став Наручиоца је да је конкурсном
документацијом прецизиран минимум техничког капацитета који мора да поседује
понуђач . Све преко тога , па и аутодизалица, ће само олакшати посао искусном
понуђачу.
Што се тиче питања цистерне за воду , процена наручиоца је да је неоходно да понуђач
поседује минимално 1 цистерну капацитета 3м3. Све преко тога ће само олакшати
посао искусном понуђачу.
 одговор на питање број 4.
Наручилац је захтевао уређај са минималним карактеристикама за који сматра да би
био довољан за реализацију предметне јавне набавке .
Уколико понуђач поседује савременији и модернији
уређај са бољим
карактеристикама не постоји било какво ограничење да за исти достави доказ да га
поседује и такав доказ ће бити прихваћен од стране Наручиоца .
У вези раздвајања хидрауличких чекића и маказа по тежини став Наручиоца је да је ,
због комплексности посла и специфичности сваког објекта понаособ , ова подела
неопходна како би се посао обавио на задовољавајући начин у погледу рока , квалитета
и безбедности приликом одвијања радова .
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 одговор на питање број 5.
У вези захтева за потребним искуством у утврђивању постојања НУС-а,
пиротехничког праћења и обезбеђења радова, претраживања локације и детектовања
НУС-а,као у вези минималног кадровског капацитета за ове послове , став
Наручиоца је да се ради о врло комплексном послу који утиче на безбедност и живот
људи који ће радити на рушењу , на изградњи и који ће на крају и живети на тој
локацији и да је апсолутно неопходно да се испоштују све процедуре како би се са
сигурношћу могло потврдити да је локација безбедна . За лица која се баве послом
пиротехнике није обавезно да морају бити чланови Инжењерске коморе али морају
бити максимално професионална и из тог разлога је Наручилац захтевао одређено
искуство и референце.
Само поседовање лиценци ИКС 410, 411 или 412 је довољно како би се лица која их
поседују бавила пословима рушења објеката , а искусан понуђач ће сасвим сигурно
одредити најискусније инжењере који ће учествовати у реализацији предметног
посла.
Констатацију да овим Наручилац жели да елиминише конкуренцију сматрамо
потпуно беспредметном јер су услови који су захтевани минимални .
У вези питања понуђача шта је предмет јавне набавке , одговор је дат на страни 1
дела 1 конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 10/15 : Израда пројекта
рушења постојећих објеката и извођење радова на рушењу објеката, са вршењем
пиротехничког надзора на локацији касарне „Алекса Дундић“ у Земуну,
Београд.
Подсећамо вас да је од понуђача је захтевано да је у претходне 3 године извео
радове на рушењу и уклањању на минимум 20000м2 бруто површине објеката .
 одговор на питање број 6.
У вези радног статуса особља понуђача којим се доказује кадровски капацитет
Наручиоца, Наручилац указује су већ објављене одговарајуће Измене и допуне
Конкурсне документације за јавну набавку за ВЈН 10/15 од 01.12.2015. године.
У вези тврдње заинтересованог лица да су фотокопије радних књижица вишак код
доказивања кадровског капацитета, мишљења смо да је ваша примедба оправдана и
биће одмах извршене Измене Конкурсне документације.
 одговор на питање број 7.
У конкурсној документацији је прецизно наведено да ће инвеститор одређивати
непокретности који ће бити предмет компензације за извршене услуге и радове
 одговор на питање број 8.
Цене станова које су део конкурсне документације и које су у понуди су са исказаним
ПДВ-ом .
 одговор на питање број 9.
Што се тиче захтева за ближе појашњење цена станова, исте су продајне цене, по
којима Дирекција своје станове продаје на тржишту. У цену станова је урачуна ПДВ.
Порез на пренос апсолутних права ће за промет поједних непокретности утврђивати
решењем надлежни порески орган.
Порез на пренос апсолутних права плаћа се на оне непокретности где се у складу са
Законом не обрачунава ПДВ.
Што се тиче коментарисања продајних цена на Степи, напомињемо да Дирекција не
нуди све станове које има на залихама у компензацију, већ само део непокретности и
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да станови који се продају по цени од 980 еур/м2 нису део конкурсне документације.
Дирекција на овај начин не елиминише конкуренцију јер станови који се продају по
цени од 980 еур/м2 су потпуно другачије структуре и спратности од оних станова који
су део конкурене документације са локације Степа Степановић.
Закон о облигационим односима предвиђа могућност компензације као начин
измирења обавеза, односно плаћања. У Закону о јавним набавкама није изричито
прописан начин плаћања, односно измирења обавеза.
Уколико сте заинтересовани да обиђете непокретности које су део понуде за
компензацију или да извршите увид у документацију за исте, можете контактирати
шефа службе за продају, Андрију Бутулију на телефон 064/815-3095.
 одговор на питање број 10.
У вези транспорта отпадног материјала , став Наручиоца је да искусан понуђач за
ову врсту посла мора бити упознат са комплетном законском процедуром која се тиче
транспорта или третмана отпадног материјала , а посебно имајући у виду да сав
отпадни материјал припада понуђачу и да су конкурсном документацијом дате само
смернице на који начин ће поступати са истим . Потреба Наручиоца је искључиво да на
крају добије уређену и безбедну локацију на којој ће моћи да изводи радове на
изградњи нових објеката.
Констатација да је Наручиоцу неважно да понуђач има важеће дозволе је нетачна ,
искусан понуђач мора знати шта се подразумева под изразом: важећа дозвола за
обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом. Ово је предвиђено као обавезно и наведено је
на страни 8 од 47 Дела 1 Конкурсне документације за ВЈН 10/15.
 одговор на питање број 11.
У вези цене материјала који се може искористити након рушења јасно је кроз
конкурсну документацију прецизирано да сав материјал , сем малог дела ( гранитне
коцке и сл...) припада понуђачу , а оријентациону вредност материјала који се може
искористити ће утврди сам понуђач на основу техничке документације и увида на
лицу места . Неспорно је да се одређене врсте материјала( челик и слично...) лако могу
продати и да од њих може бити остварен одређени приход.Наручилац очекује да ће
понуђачи за приход од будуће продаје умањити вредност своје понуде како би били
конкурентни , а на крају би Наручилац имао најмање могуће трошкове око уклањања
објеката и обезбеђивања уређене локације .
 одговор на питање број 12.
Обавеза транспорта и збрињавања салонит плоча је обавеза понуђача .
 одговор на питање број 13.
У вези питања о пиротехничком надзору, јавном набавком ВЈН10/15 обухваћен је
пиротехнички надзор приликом уклањања објеката а ближе је објашњено да се на
објекту КН 4 уклања и темељ објекта и пиротехнички надзор се ради до краја, тј и
током уклањања темеља.


одговор на питање број 14

У складу са последњим изменама и допунама Закона о ПДВ-у сачињена је и конкурсна
документација. Према тим изменама и допунама, као и Правилником о утврђивању
добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за
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ПДВ ( „Сл. Гласник 86/15“) предвиђени су радови и услуге за које давалац услуге
обрачунава, исказује и плаћа ПДВ и радови и услуге где у складу са чланом 10 Закона
о ПДВ-у прималац добара и услуга као порески дужник исказује и обрачунава ПДВ.
У складу са напред наведеним у конкурсној документацији пројектовање исказујете и
без и са ПДВ-ом јер ћете исто фактурисати са ПДВ-ом (за наведену услугу је давалац
услуге обавезан да обрачуна, искаже и плати ПДВ) , извођење радова на рушењу
исказујете без ПДВ-а јер ћете исто тако и фактурисати са позивом на шифру
делатности из Правилника и напоменом да је прималац услуге порески дужник у
складу са чланом 10 став 2 тачка 3 Закона о ПДВ-у, услугу вршења пиротехничког
надзора исказујета као и пројектовање и са и без ПДВ-а, јер ћете исто тако и
фактурисати (за наведену услугу је давалац услуге обавезан да обрачуна, искаже и
плати ПДВ).
 одговор на питање број 15.
У вези питања о обиласку , локацију је могуће обићи сваког радног дана у термину од
09:00 до 14:00 часова , а последњи дан за обилазак је петак 18.12.2015 године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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