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СОКОБАЊА 

             

                                               

ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку у отвореном поступку радови – Грађевински радови на реконструкцији основне 

школе ,,Митрополит Михаило'' у Сокобањи,  ЈН бр. 30/19. 

 

Дана 09.10.2019. и 10.10.2019. године,   примили смо  захтеве за додатне 

информације/појашњења у вези јавне набавке у отвореном поступку радови–  Грађевински 

радови на реконструкцији основне школе ,,Митрополит Михаило'' у Сокобањи,  ЈН бр. 30/19 

у оквиру кога су постављена следећа питања: 

 

- „Zainteresovani smo ponuđači za predmetnu Javnu nabavku 30/19 , re svega zboh naše 

referentnosti za izvođenje radova na objektima koji su kulturna dobra , odnosno koji su zaštićeni 

Spomenici kulture i kao takvi pod nadzorom Zavoda za zaštitu spominika kulture . Stim u vezi a 

čitajući konkursnu dokumentaciju , konstatujemo da je objekat "Stara škola Mitropolit Mihajlo" , 

proglašena kulturnim dobrom 1983 godine , kao i to da su Rešenjem ZZSK Niš broj 1448/2 od 

28.11.2017. naložene mere Naručiocu radova koje je potrebno preduzeti , odnosno sprovesti u 

skladu sa činjenicom da je objekat zaštićeni spomenik kulture . 

U skladu sa svim napred izloženim , očekivali smo da Naručilac kako je to u praksi potvrđeno kao 

dodatni uslov za učešće na konkursu od učesnika (ponuđača) , traži referencu za izvođenje radova 

nad objektima koji su zaštićeni Spomenici kulture , a koja se dokazuje izvedenim radovima na 

takvim objektima i to po pravilu u bar 1/2 procenjene vrednosti nabavke . Ovakva referenca 

garantuje Naručiocu kvalitet izvođenja radova a zavodu za zaštitu spomnika kulture striktno 

pridržavanje datiim instrukcijama . Ovakvog zahteva u uslovima konkursa NEMA . 

Ptanje glasi : da li je Naručilac , odnosno sastavljač konkursne dokumentacije za predmetnu Javnu 

nabavku slučajno propustio da navedenu referencu , koja je istovremeno i presudna za kvalitet 

izvedenih radova , uvrsti u dodatne uslove ili je to svesno propustio i iz kojih razloga . U nadi da 

ćemo dobiti Vaš odgovor i tako rešiti pitanje našeg učešća na konkursu ,“ 

 

„1. U obrascu XIII pozicije 3.1-11,da li je potrebno dostaviti tehnički list samo za poziciju 3.1 ili za 

sve pozicije rasvete? 

 

2. U istom obrascu za poziciju drvena fasadna stolarija, da li ce se prihvatiti izolacija zvuka od 

44dB,pošto je u pitanju mala razlika naspram zahtevanih 45dB? 

 

3. U istom obrascu, kod pozicija sanitarije (umivaonik, wc šolja i baterije) naglasili ste domaćeg 

proizvođača. Jedini domaći proizvođač je ''Keramika Leskovac", a oni ispunjavaju samo jedan od 

dva zahtevana standarda iz vendor liste, ne i srps EN 31:2015. Da li će se prihvatiti sanitarna 

oprema koja je u skladu sa evropskim regulativama, proizvedena od strane renomiranih evropskih 

proizvođača, a da je ujedno namenjena osobama sa invaliditetom?“ 

 

 



   

Комисија за јавну набавку је дана 10.10.2019. године, размотрила постављена питања и на 

основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације 

/појашњења, на постављена питања: 

 

- Referenca za izvođenje radova na zaštićenim objektima nije od uticaja, jer su projektno-tehničkom 

dokumentacijom sagledani uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture za rekonstrukciju objekta. 

Takođe, izvedjenje radova će kontrolisati Konzervatorski nadzor, što garantuje Naručiocu kvalitet 

izvodenih radova i striktno pridržavanje datih uslova. 

1.  Potrebno je dostaviti za sve pozicije tehnički list i dokazati tražene karakteristike (za pozicije od 

3.1 do pozicije 3.11). 

2.  Izmenom Konkursne dokumentacije su definisani  uslovi za drvenu stolariju. Prihvata se 

izolacija zvuka od 44dB. 

3. Nije neophodno da se definiše domaći proizvođač. Bitno je da se zadovolje traženi parametri i 

dokažu tehničkim listovima. 

 

Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

         Комисијa за јавну набавку с.р. 

 

  


