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ПРЕДМЕТ:  Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне  

          документације за припремање понуда за јавну набавку радова на енергетској санацији  

                     Ватрогасног дома у Новом Бечеју, у ул. Јаше Томића 11., ЈН бр. IV 04-404-38/2016. 

 

Комисија Наручиоца, образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на 

енергетској санацији Ватрогасног дома у Новом Бечеју, у ул. Јаше Томића 11., је дана 06.12. и 

08.12.2016. године примила захтеве потенцијалних понуђача за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације за припремање понуда за предметну јавну набавку, те у 

складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, одговара на примљене захтеве за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације: 

 

Питање бр. 1.: 

У позиција  IX/1 браварски радови наведено је да је потребно да врата буду HORMANN HS 5015 PU 

N  или одговарајуће. Можете ли да нам одговорите који још модели врата могу одговарати овој 

позицији? 

 

Одговор:  

Наведеним описом, Наручилац је прецизирао позицију IX/1 - браварски радови.  

Понуђач је у обавези да изради и монтира термоизолована пуна роло врата HORMANN HS 5015 PU 

N  или одговарајуће. 

Карактеристике термоизолованих пуних роло врата HORMANN HS 5015 PU N су познате 

понуђачима, те понуђач може понудити уместо врата HORMANN HS 5015 PU N, одговарајућа, која 

ће по карактеристикама бити одговарајућа вратима HORMANN HS 5015 PU N, са нормалним 

вођењем, димензија 350x350 cm, заштићена печеном пластификацијом, и у белој боји.  

 

Питање бр. 2.: 

У конкурсној документацији у доказивању испуњавања додатних услова пословног капацитета 

тражите од потенцијалног понуђача радова да докаже да је у периоду 2011 – 2015 год. изводио 

радове на пет објеката односно сваке године по један објекат. 

Питање гласи: Зашто инсистирате да у референтној листи мора бити сваке године по један 

објекат, зар није довољан доказ да да смо у истом назначеном периоду урадили тих пет 

објеката без обзира да ли је у то у једној или пет година. 

 

У додатним условима техничког капацитета тражите инвентар листу личног алата. 

Питање гласи: Да ли је то толико битно да ли је неко задужио чекић, сјекиру, фанглу, 

мистрију или лопату ако испуњава све оно што тражите поводом других доказа. 

 

 

 



 

У додатним условима кадровског капацитета тражите између осталог најмање 2 столара и 6 НКВ 

радника 

Питање гласи: Не видимо потребу за ангажовањем 2 столара кад се ради ПВЦ столарија, у 

том случају можете да тражите два бравара јер су они ти који производе ову врсту столарије, а 

не столар који искључиво ради дрвену столарију или намјештај. Зашто 6 НКВ радника, зар 

није довољно као што се тражи у другим конкурсним документацијама радници грађевинске 

струке јер сваки раднике грађевинске струке по потреби може да буде и помоћни радник, а 

самим тим у предмеру радова најмање је потребе за неквалификованим радницима јер се ради 

фасади, крову, а нигде нетражите тесара, лимара, а ради се замјена крова нпр. 

 

Одговор:  

У Конкурсној документацији Наручилац је одредио и прецизирао додатне услове како у погледу 

финансијског и пословног капацитета, тако и техничког и кадровског капацитета, за учешће у 

поступку јавне набавке радова на енергетској санацији Ватрогасног дома у Новом Бечеју, у ул. Јаше 

Томића 11., као и начин доказивања испуњености постављених услова за учествовање у поступку 

предметне јавне набавке радова, чијим ће се извођењем обезбедити реализација пројекта унапређења 

енергетске ефикасности „Енергетска санација Ватрогасног дома Нови Бечеј“, унапредити термички 

омотач наведеног објекта и обезбедити ефикасније коришћење енергије. 

 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће у року од три дана од дана 

пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

припремање понуда за предметну јавну набавку, и поставити на Порталу ЈН и интернет страници 

Наручиоца.  

 

 

 

                        Председник Комисије: 

      _______________________ 

                  Драган Раушки 

                                                                   

 

 


