РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Црна Трава
Број: 404-44/2017-02
Датум: 25.05.2017. године
Црна Трава

Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-44/2017-03 за јавну набавку
Извођење радова на замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика
„Милентије Поповић“ Црна Трава – II фаза у Црној Трави, јавна набавка број 09/2017 у
поступку јавне набваке мале вредности
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како
следи:
Дана 24.05.2017. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је допис Комисији
којим потенцијални понуђач тражи додатна појашњења, и то:
1. Да ли ће Наручилац прихватити Биланс стања и Биланс успеха за претходне три
обрачунске године и извод са сајта НБС - претраживање дужника у принудној
наплати одакле се може видети да ли је Понуђач у претходних 6 месеци имао
евидентираних неизммирених обавеза?
2. У конкурсној документацији на стрни 28, Образац 10б, налази се Изјава о обиласку
локације. С обзиром да обилазак локације не може бити услов за прихватљивост
понуде и о томе постоји пракса у одлуци Републичке комисије за заштиту права
понуђача у поступцима јавних набавки (Решење број: 4-00-85/2016 од
15.03.2016.г.), интересује нас да ли се Изјава оверава без обзира да ли је понуђач
извршио обилазак локације?
3. Да ли ће Наручилац прихватити комплетан термички прорачун за све позиције
које су наведене у Предмеру радова, према шемама столарије, одговарајућим
профилима и стаклом, где се доказује да позиције задовољавају коефицијент
топлотне пропустљивости у складу са Правилником о енергетској ефикасности
зграда где је прописано да највеће дозвољене вредности коефицијента пролаза
топлоте Umax за елементе термичког омотача зграда треба да износе :
 Прозори, балконска врата грејних просторија, грејне зимске баште – 1,5 W/m²K
 Спољна врата – 1,6 W/m²K
 Излози – 1,8 W/m²K
На основу чега захтева те коефицијент оплотне проводљивости за алуминијумске
елменте Uw ≤ 1.25 W/m²K?

1. Конкурсном документацијом за додатни услов који се односи на финансијски
капацитет захтевано је да се достави Извештај о бонитету БОН-ЈН или БОН-КС
који издаје Агенција за привредне регистре за претходне три обрачунске године
2014, 2015 и 2016. година. С обзиром да je Законом о рачуноводству прописано да
се редовни годишњи финансијски извештај подноси до 30.06. текуће године
(30.06.2017. године), то значи да се само за последњу годину (2016.) могу
доставити копију извештаја за статистичке сврхе, док је за 2014. и 2015. годину
потребно досатавити захтеване извештаје о бонитету. Што се тиче извода са сајта
НБС – претраживање дужника у принудној наплати, Комисија сматра да је
наведени извод довољан доказ о ликвидности за период од 6 месеци.
2. Наведена изјава се оверева без обзира да ли је извршен обилазак локације и није
услов за прихватљивост понуде.
3. Наручилац не може да прихвати комплетан термички прорачун, већ је потребно
досатвити искључиво атест акредитоване лабораторије за испитивање узорака,
односно за захтеване алуминијумске елементе (врата, прозори, светарници и
сличмно). Комисија за предметну набавку је извршила увид у Правилник о
енергетској ефикасности зграда и утврдила да у табели 3.4.1.3. Највеће дозвољене
вредности коефицијената пролаза топлоте за елементе термичког омотача зграде
износе колико је и потенцијални понуђач навео у свом захтеву. Међутим, Комисија
сматра да су то највеће горње вредности, изнад којих наведени коефицијент не
задовољава потребе енергетске афикасности, а да алуминјумска столарија за
таквим коефицијентима представља столарију ниже класе од столарије за нижим
коефицијентом. Искуства струке, али и намера наручиоца да набави алумнијумску
столарију виског квалитета, су основа избора наведеног коефицијента топлотне
проводљивости од Uw ≤ 1.25 W/m²K.
Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-44/2017-03 од
17.05.2017. године.
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
Комисија за предметну јавну набавку

