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1. Питање: Za radove na referentnom objektu smo sa Naručiocem zaključili
ugovor sa valutnom klauzulom . Vrednost izvedenih radova na dan izdavanja okončane
situacije u evrima iznosi toliko da u zavisnosti od kursa koji se primenjuje za preračun
evra u dinare, uslov o vrednosti izvedenih radova ( uslov 2, strana 17/564 Konkursne
dokumentacije ) može biti ispunjen, odnosno neispunjen.
S obzirom na to da se stabilnost domaće valute u datom trenutku ceni u odnosu na
evro po principu tzv. plivajućeg kursa, da li ponuđač u predmetnom slučaju može za
referentni objekat dostaviti overenu potvrdu sa unetim iznosom vrednosti izvedenih
radova na način da se iznos izvedenih radova iskazan u evrima preračuna po kursu na dan
objavljivanja konkursne dokumentacije, odnosno, a ako je odgovor NE po kom kursu bi
trebalo da se preračuna ?
Одговор: Наручилац ће прихватити референце са девизном клаузулом
прерачунате према средњем курсу НБС на дан издавања окончане ситуације.
2. Питање: Kao uslov u pogledu ispunjenjosti poslovnog kapaciteta (strana
17/564) Konkursne dokumentacije, uslov iz člana 75. Zakona za partiju 1, tačka 2)
traženo je „ponuđač primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima
standarda koji se odnosi na oblast izgradnje objekata“ i to za ISO 9001, ISO 14001 i
OHSAS 18001.
Da li će kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu poslovnog kapaciteta iz tačke
2 kao validan biti prihvaćeni sertifikati za sva tri standarda koji su izdati za obim
sertifikacije – oblast sertifikacije: „projektovanje, inženjering, izvođenje, održavanje i
servis u oblasti termotehničkih instalacija i opreme, sistema automatskog upavljanja i
elektroinstalacija“ s obzirom da navedena oblast certifikacije potpada pod EA28Građevinarstvo u kojoj se nalazi i zahtevana oblast izgradnje objekta iz konkursne
dokumentacije?
Takođe bismo napomenuli da je odredbom člana 2 stav 1 tačka 30 Zakona o
planiranju i izgradnji propisano da je izgradnja objekata skup radnji koji obuhvata:

prethodne radove, izradu i kontrolu tehničke dokumentacije, pripremne radove za
građenje, građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja objekta;
Odredbom člana 2 stav 1 tačka 31 istog zakona je propisano da građenje jeste
izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i
opreme;
Dakle, izgradnja obuhvata građenje, a građenje obuhvata oblast sertifikacije
„projektovanje, inženjering, izvođenje, održavanje i servis u oblasti termotehničkih
instalacija i opreme, sistema automatskog upavljanja i elektroinstalacija“.
U slučaju da je odgovor na prethodno pitanje „NE“, da li će sertifikat biti
prihvaćen ako se u tenderu dostavi potvrda sertifikacione kuće da se navedeni delokrug
rada odnosi na „izgradnju objekata“?
Одговор: Сертификати ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, који су издати
за обим сертификације „пројектовање, инжењеринг, извођење, одржавање и сервис
у области термотехничких инсталација и опреме, система аутоматског управљања
и електроинсталација“, биће прихваћени за понуђача који ће бити задужен за
извођење термотехничких радова, радова на системима аутоматског управљања и
електроинсталацијама, док за део радова који се односе на извођење грађевинских
и грађевинско-занатских радова неће бити прихваћен. У случају да понуђач
достави потврду сертфикационе куће да се наведени делокруг рада односи и на
извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, Комисија ће прихватити
наведени сертификат. Комисија задржава право да накнадно утврди истинитост и
веродoстојност достављених потврда, током стручне оцене понуда.
3. Питање: Kao uslov u pogledu ispunjenjosti poslovnog kapaciteta (strana
20/564 Konkursne dokumentacije, uslov iz člana 75 Zakona za partiju 2, tačka 2) traženo
je „ponuđač primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda
koji se odnosi na oblast sistema tehničkog obezbeđenja“ i to za ISO 9001, ISO 14001 i
OHSAS 18001.
Da li će kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu poslovnog kapciteta iz tačke 2,
partija 2, kao validan biti prihvaćeni sertifikati za sva tri standarda koji su izdati za obim
certifikacije – oblast certifikacije: „projektovanje, inženjering, izvođenje, održavanje i
servis u oblasti termotehničkih instalacija i opreme, sistema automatskog upavljanja i
elektroinstalacija“. (ovaj deo će svaki od partnera iz konzorcijuma prilagodite u odnosu
šta njima stoji na certifikatu), a s obzirom da navedena oblast certifikacije potpada pod
EA28-Građevinarstvo u kojoj se nalazi i zahtevana oblast „sistema tehničkog
obezbeđenja“ iz konkursne dokumentacije.
U slučaju da je odgovor na prethodno pitanje „NE“, da li će sertifikat biti
prihvaćen ako se u tenderu dostavi potvrda sertifikacione kuće da se navedeni delokrug
rada odnosi na „sistema tehničkog obezbeđenja“
Одговор: Сертификати ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, који су издати
за обим сертификације ''пројектовање, инжењеринг, извођење, одржавање и сервис
у области термотехничких инсталација и опреме, система аутоматског управљања
и електроинсталација'', неће бити прихваћени за понуђача који ће бити задужен за

„пројектовање система техничког обезбеђења и монтаже инсталације и
програмирање система техничког обезбеђењa“. У случају да понуђач достави
потврду сертфикационе куће да се наведени делокруг рада односи и на ''системе
техничког обезбеђења'', са навођењем да се истовремено односи на „пројектовање
система техничког обезбеђења и монтаже инсталације и програмирање система
техничког обезбеђења“, у складу са важећим Правилником о начину вршења
послова техничке заштите и коришћења техничких средстава („Сл. гласник РС“,
бр. 19/2015, од 20.02.2015. године), Комисија ће прихватити наведени сертификат.
Комисија задржава право да накнадно утврди истинитост и веродoстојност
достављених потврда, током стручне оцене понуда.
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