ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови СадБулевар Михајла Пупина 22
ред. бр. ЈНОП 1.3.6/2019

Наручилац:
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за јавну набавку:
Број: ................................. 29/3-13-2019
Датум:.................... 28.02.2019.године
Нови Сад

Број: ................................. 29/28-23-2019
Датум:.................... 09.04.2019.године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.
124/2012 и измене и допуне Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015“)
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЗАВОДA ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА 29/3-13-2019 од 28.02.2019.године
припремила је

ОДГОВОР ЗА:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1
у вези конкурсне документације за јавну наба

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова - Конзерваторско-рестаураторски радови на обнови уличних фасада и
кровова у Петроварадину и Новом Саду – VIII фаза, по партијама од 1-ве до 10-те
Партија-1 Штросмајерова 5, Партија-2-Јован Јовановић Змај 28,
Партијa-3- Штросмајерова 14, Партија 4- Дунавска 27,
Партија 5- Кисачка 20 , Партија 6- Трг Владике Николаја 1,
Партија 7 - Трг Владике Николаја 3, Партија 8-Београдска 11,
Партија 9- Београдска 3, Партија 10-Београдска 15,
-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-по партијама, редни број ЈНОП 1.3.6/2019
БРОЈ КД: 29/3-15-2019 од 14.03.2019.године

Позив и Конкурсна документација објављени на ПЈН и 14.03.2019 .године
интернет страници Наручиоца:
Рок за подношење понуда:
15.04.2019.године до 0900 часова
00
Јавно отварање понуда:
15.04.2019.г.године у 10 часова
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Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe за јавну набавку радова - Конзерваторскорестаураторски радови на обнови уличних фасада и кровова у Петроварадину и Новом Саду –
VIII фаза, по партијама од 1-ве до 10-те - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-по партијама, ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК-по партијама,
редни број ЈНОП
1.3.6/2019, БРОЈ
КД: 29/3-15-2019 од
14.03.2019.године
Дана 08.04.2019. године примили смо е-mailом допис којим заинтересовано понуђач
тражи додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова Конзерваторско-рестаураторски радови на обнови уличних фасада и кровова у Петроварадину
и Новом Саду – VIII фаза, по партијама од 1-ве до 10-те - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-по
партијама, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-по партијама, редни број ЈНОП 1.3.6/2019, БРОЈ КД:
29/3-15-2019 од 14.03.2019.године

Одговор на Захтев
понуђача :

број 1 од 08.04.2019. заинтересованог

Наручилац је предметном конкурсном документацијом у делу КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ за
партије 1,2,3,6,7,8,9 и 10, између осталог, као начин доказивања предвидео: " За стално
запослене неопходно је да понуђач достави Уговор о раду и М3-А или М-А образац као доказ о
запослењу код понуђача и копија дипломе о стеченом звању КВ или ВКВ тесара ", а за партије
4 и 5: "За стално запослене неопходно је да понуђач достави Уговор о раду и М3-А или М-А
образац као доказ о запослењу код понуђача"
питање гласи:
Да ли ће наручилац прихватити доказе кадровског капацитета за партије 1,2,3,6,7,8,9 и 10
једнаке као предвиђене у партијама 4 и 5, односно само Уговор о раду и М3-А или М-А образац
као доказ о запослењу код понуђача"

- комисија ће прихватити доказе кадровског капацитета за партије 1,2,3,6,7,8,9 и 10 једнаке као
што је предвиђено у партијама 4 и 5, односно само Уговор о раду и М3-А или М-А образац као
доказ о запослењу код понуђача", стим што задржава право да у случају потребе затражи на
увид поменуту документацију.
Комисија прихвата овај захтев и ако сматра да је довољно јасно наведено у конкурсној
документацији и стога нема потребе за измену конкурсне документације.

Одговор на Захтев број 1 од 08.04.2019. заинтересованог понуђача :

Наручилац је предметном конкурсном документацијом у погледу пословних капацитета за
партије 1,2,3,6,7,8,9 и 10 предвидео следеће: "Изведени радови на кровопокривачким и
тесарским радовима најмање 5(пет) објеката: у просторно културнo-историјским целинама или
споменицима културе. - 2 (два) од 5(пет) уговора могу бити радови на кровопокривачким и
тесарским радовима на објектима споменика културеу просторно културнo-историјским
целинама или споменицима културе.,у претходне 5 година (2014,2015., 2016,2017 и 2018
године),. без обзира на категоризацију - 3 (три) од 5 (пет) уговора морају бити радови на
кровопокривачким и тесарским радовима, на објектим категоризовани као културна добраспоменици културе од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА, у претходне 5 година (2014,2015., 2016,2017 и 2018
године),и не могу бити мање уговорене вредности од 1.000.000,00 динара " -- а за ПАРТИЈЕ 4 и
5: "Изведени радови на најмање 5 (пет) објеката: у просторно културнoисторијским целинама
или споменицима културе. - уговори морају бити на објектима споменика културе. Проглашени
као културна добра у интересу за Републику Србију,у претходне 5 године (2014.,2015.,
2016,2017 и 2018 године), без обзира на категоризацију. -најмање два од пет уговора морају
имати 50% вредности фасадерских радова од уговорених радова. Вредност 50% вредности
фасадерских радова од уговорених радова не може бити мања од 1.000.000,00 динара.

2/3

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови СадБулевар Михајла Пупина 22
ред. бр. ЈНОП 1.3.6/2019

Питање гласи:
Да ли ће наручилац за кровопокривачке и тесарске радове прихватити референце извођача под
условима дефинисаним како код рефренци за изведене фасадерске радове, односно: да су
радови изведени на најмање 5 (пет) објеката: у просторно културнo историјским целинама или
споменицима културе. - уговори морају бити на објектима споменика културе. Проглашени као
културна добра у интересу за Републику Србију,у претходне 5 године (2014.,2015., 2016, 2017 и
2018 године), без обзира на категоризацију. -најмање два од пет уговора морају имати 50%
вредности кровопкривачких, тесарских и лимарских радова од уговорених радова. Вредност
50% вредности кровопкривачких, тесарских и лимарских радова од уговорених радова не може
бити мања од 1.000.000,00 динара

- комисија ће прихватити за кровопокривачке и тесарске радове референце извођача под
условима дефинисаним како код рефренци за изведене фасадерске радове, односно: да су
радови изведени на најмање 5 (пет) објеката: у просторно културнo историјским целинама или
споменицима културе. - уговори морају бити на објектима споменика културе. Проглашени као
културна добра у интересу за Републику Србију,у претходне 5 године (2014.,2015., 2016, 2017 и
2018 године), без обзира на категоризацију. -најмање два од пет уговора морају имати 50%
вредности кровопкривачких, тесарских и лимарских радова од уговорених радова. Вредност
50% вредности кровопкривачких, тесарских и лимарских радова од уговорених радова не може
бити мања од 1.000.000,00 динара.
Комисија прихвата овај захтев и ако сматра да је довољно јасно наведено у конкурсној
документацији и стога нема потребе за измену конкурсне документације.
Комисија је констатовала да је захтев заинтересованог понуђача основан и да је у
интересу већег броја понуђача да не дискриминише и не фаворизује ни једног посебног
понуђача не ограничава и не условљава Наручиоца.
Комисија констатује да је неопходно дати појашњење по овом питању.
Комисија је у законом предвиђеном року дала појашњење чиме су се отклониле
све нејасноће.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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