Дел.бр. 4849/1
Датум: 05.10.2015.
Страна 1 од 2
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и
68/15) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА- јавне набавке-услуге - бр.У 15-

01 текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност
Дана 02.10.2015. године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр.У 15-01 у коме се
наводи следеће:

„На основу чл.20 ЗЈН у поступку јавне набавке бр.У-15-01 у својству заинтересованог
лица а у циљу појашњења у вези са припремањем понуде, молимо Вас да нам одговорите
на следећа питања:
1. У обрасцу 2 (Спецификација понуде са обрасцем структуре цена ) на страни 24.под
тачком 16. сте навели следеће: Чишћење канала вентилације и климатизације у
централним кухињама:Чл.40 став 3 Закона о заштити од пожара(Сл.Гласник РС
бр.111/09) и чл.50 Правилника о техничким нормативима за системе за вентилацију
и климатизацију(сл.лист СФРЈ 38/89).
Да ли захтевате да се очисти цео систем вентилације за извлачење масних пара из
кухиње у складу са законским и подзаконским актима или само канали?

2. Уколико је одговор на прво питање позитиван молимо Вас да измените конкурсну
документацију, прилагодите је законској регулативи и у обрасцу 2 Спецификација
понуда са обрасцем структуре цена уврстите и остале делове вентилационог
система са јединицама мере и количинама.
3. У делу додатни услови из члана 76. Закона о јавним набавкама под тачком 6. на
страни 6 поред осталих сте навели услов:
Минимум један понуђач из групе понуђача,такође треба да достави следеће доказе:
-да поседује уређај за мерење протока и квалитета ваздуха

-да има у радном односу 2 стално запослена, са сертификатима за коришћење
уређаја за мерење протока и квалитета ваздуха, издата од стране овлашћееног
дистрибутера.
Наручилац даје следећи одговор:
Одговор на питање број 1
Наручилац остаје при свему што је наведено у конкурсној документацији у Обрасцу 2, тачка 16. на
страни 24.
Одговор на питање број 3
Став 1: Због специфичности објеката у којима се спроводи предмет јавне набавке, где проводе
деца дужи временски период, остаје се при захтеву из конкурсне документације из разлога
контроле испуњења квалитета извршених услуга.
Став 2:Наручилац остаје при захтеву да понуђач има 2 запослена са сертификатом за коришћење
уређаја за мерење протока и квалиттета ваздуха, издатог од стране овлашћеног дистрибутера, због
великом обима посла и ограниченогвременског рока за завршетак радова.
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