Наручилац: Градска управа Бор
Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3
ПИБ: 100568330
Матични број: 07208529
у Бору, 08.07.2019. године
ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача
у вези јавне набавке редни број - ЈН ГУ 45-Р/2019 – Унапређење енергетске ефикасности – Замена
спољне столарије на обданишту „Бамби“ – Предшколска установа Бамби у Бору, у складу са чланом
63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),

А) Потенцијални понуђач је дана 05.07.2019. године у 1141 поставио следеће питање:

Сходно члану 63.ЗЈН, обраћамо вам се са захтевом за додатним појашњењима у вези конкурсне
документације и припреме понуде по јавној набавци – Радови на замени столарије на
обданишту «Бамби» - Предшколска установа Бор - ЈН ГУ 45-Р/2019«
- Рок за завршетак радова: ____ (не дужи од 15 дана) од дана увођења у посао од стране надзора
Наручиоца. Извођач радова се сматра уведеним у посао када му буде предат налог и потребна
техничка документација, а што ће бити уписано у грађевински дневник. Радови се сматрају
завршеним када надзор у грађевинском дневнику констатује датум завршетка радова.
Сматрамо да је рок од 15 дана који је дат у тендерској документацији тј.рок за који је потребно
извршити завршетак радова сувише кратак за изградњу и уградњу ове количине столарије, као и
за пратеће радове.
Могуће је извршити уградњу за 15 радних дана али и произвести све у овом року је
неизводљиво. Молимо вас за појашњење због чега је дат овако кратак рок и шта сматрате да је
потребно извести у овом року?
Уколико желите да радови буду одрађени квалитетно а самим тим и трајно, сви ови радови
морају да се изведу прецизно како би се побољшала енергетска ефикасност објекта и испунили
захтеви дати конкурсном документацијом.
На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-412/2019-III-01, од
04.06.2019.год, дала је дана 08.07.2019. године следеће одговоре:

А) Рок не дужи од 15 (петнаест) дана за завршетак радова је примерен обиму радова који
су предмет ЈН. (Обзиром да није назначено да се ради о радним данима, подразумевају се

календарски дани). Наведени рок подразумева завршетак целокупног посла предвиђеног
предметном ЈН.
*** Додатна појашњења и одговори на питања потенцијалних понуђаћа саставни су део
конкурсне документације за ЈН ГУ 45-Р/2019 – Унапређење енергетске ефикасности – Замена
спољне столарије на обданишту „Бамби“ – Предшколска установа Бамби у Бору
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ГУ 45-Р/2019

