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Београд

О Д Г О В О Р З А И Н Т Е Р Е С О В А Н О М Л И Ц У - 12
у отвореном поступку
Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја
савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/15

1. Питање: U okviru ispunjenosti uslova u pogledu POSLOVNOG
KAPACITETA, između ostalog na strani 11/441 navedeno je da je ponuđač "na
najmanje 3 objekta visokogradnje javnog karaktera, ukupne bruto građevinske površine
preko 20.000 m2, izveo radove na adaptaciji, sanaciji, rekonstrukciji ili dogradnji
postojećih objekata ili na izgradnji novih od kojih je jedan najmanje spomenik kulture, 1
objekat površine preko 5.000 m2 i 1 objekat sa izvedenim radovima na termotehničkim
instalacijama za obezbeđenje složenih mikroklimatskih uslova i radovi na elektromotornom pogonu i CSNU".
Da li je ispravno da ponuđač podnese dokaze za više od tri objekta ukupne bruto
površine preko 20.000 m2, u slučaju da tražena tri referentna objekta koja se dostavljaju
kao dokaz opisanih objekata, imaju manje od 20.000 m2 ukupne bruto građevinske
površine, ili minimalno ova tri objekta moraju da imaju preko 20.000 m2?
Na koji način će naručilac izvršiti proveru složenosti mikroklimatskih uslova, odnosno da
li je dovoljan dokaz za ovaj uslov fotokopija okončane situacije sa specificiranim
izvedenim radovima na termotehničkim radovima, elektro-motornom pogonu i CSNU,
uzimajući u obzir podatak da navedeni dokazi za ovaj uslov (spisak referentnih objekata,
zapisnici komisije za tehnički pregled; potvrde naručilaca) ne sadrže dovoljan opis
navedenih radova?
Одговор: Исправно је да понуђач поднесе доказе за више од 3 објекта
укупне бруто површине преко 20.000m2.
Конкурсном документацијом је одређено да у Списку референтних објеката и
Потврдама које прате списак референтних објеката морају бити наведени описи
изведених тражених врста радова, односно изведених радови на термотехничким
инсталацијама за обезбеђење сложених микроклиматских услова и радови на
електро-моторном погону и CSNU.
2. Питање: Kao dokaz poslovnog kapaciteta, traže se Zapisnici komisije za
tehnički pregled referentnih objekata. Na osnovu Vašeg odgovora zainteresovanom licu
– 1 broj 01-40/29 od 03.02.2015. godine, koje se odnosi na Zapisnike o tehničkom
pregledu, obratili smo se našim ranijim Investitorima za par referentnih objekata.

Jedan naručilac nam je za izvedene radove na rekonstrukciji objekta visokogradnje
potvrdio da nema obavezu da vrši tehnički prijem, odnosno da rekonstrukcija objekta ne
podleže tehničkom pregledu i dobijanju upotrebne dozvole, tako da nisu ni vršili tehnički
prijem, a što je od strane nadležnog organa - Opštine koja je izdala Rešenje o odobrenju
na ovoj rekonstrukciji i potvrđeno i objekat je pušten u rad i koristi se za projektovane tj.
izvedene namene. Još jednom napominjemo da je objekat u skladu sa Zakonom o
planiranju i izgradnji imao Rešenje od nadležnog organa da se odobravaju radovi na
rekonstrukciji.
Da li je prihvatljivo i ispravno da za ovakav referentni objekat priložimo Zapisnik o
primopredaji izvedenih radova i navedeno izjašnjenje Naručioca jer Naručilac, kao ni
Opština nisu izvršili tehnički prijem i nemaju nameru da ga vrše, a objekat je u upotrebi?

Одговор: Не, објекти за које није извршен технички пријем неће се
сматрати референтним.
3. Питање: Kada će biti objavljena Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije
prema Vašem odgovoru zainteresovanom licu – 2 broj 01-40/35 od 04.02.2015. godine,
koje se odnosi na postavljena pitanja u vezi elektro radova?

Одговор: Када буду обједињене све измене и допуне које је потребно
извршити.
4. Питање: Obzirom da nećemo dobiti CD sa potrebnim detaljima iz projekta, a i
da vreme od pola sata za uvid u tehničku dokumentaciju nije dovoljno za precrtavanje
ovih detalja, potrebno je dostaviti sheme i crteže za sledeće pozicije: 05-03, 05-13 do
05-17, 05-19, 06-01 do 06-20,
06-30 do 06-38, 06-42 i 06-43.
Одговор: Шеме и цртеже наручилац није у могућности да достави.
5. Питање: Da li su u poziciji 06-57 količine date sa tačnošću na trećoj decimali,
odnosno na primer da li je količina za POZ 1 13,695 m1?

Одговор: Да.
6. Питање: U predmeru radova nema zbirne rekapitulacije za nadzemni deo
objekta AG radove, pa ju je potrebno dostaviti.
Одговор: Наручилац ће извшити допуну Конкурсне документације
додавањем збирне рекапитулације за надземни део објекта АГ радова.
7. Питање: Potrebna je shema za poziciju 4.

Одговор: Шему наручилац није у могућности да достави.

8. Питање: Na koliko komada bravarije se radi apmasovanje u poziciji 5?.
Одговор: Ова позиција се даје паушално, детаљније видети из пројекта.

9. Питање: Koja je okvirna količina u poziciji 8?
Одговор: Ова позиција се даје паушално, детаљније видети из пројекта.

10. Питање: Koja je dimenzija i vrsta stakla u poziciji 12?.
Одговор: Видети из пројекта.

11. Питање: Koja je količina u poziciji 13 i da li da ponuđač sam dopiše ovu
količinu na osnovu vašeg odgovora?.
Одговор: Наручилац ће извшити допуну Конкурсне документације
додавањем количине за ову позицију.

Комисија за ЈН - радова бр. 01/15

