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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа 

Број: 404-167/15-02 

Датум: 18.09.2015. године 

Ч а ј е т и н а 

 

Питања и одговори за изградњу гондоле на Златибору, ЈНВВ 10/15. 

 

Питање 1: 

1. На страни 52.тендерске документације, у моделу уговора за Партију 2, члан 9, став 

други, пише да је надлежан суд у Београду? У моделу уговора Партија 1 пише да је 

надлежан суд у Ужицу? 

2.  На страни 4. тендерске документације у „Предмету јавне набавке“ пише да се 

уграђују 2 електромотора снаге 1100 kw  на међустаници. Да ли  се мисли на укупну 

снагу или за сваки мотор понаособ. 

 

3. Да ли је јавна информација „ процењена вредност по партијама ове ЈН“ 

 4.  На страни 9. (партија 2) у предмету јавне набавке, у првом ставу, Наручилац се позива 

на неважећи Закон о планирању и изградњи из 2003. год. као и два неважећа правилника 

па је потрбно исправити грашку у тендерској документацији и позвати се на важећи Закон 

са изменама и допунама 

5.  На страни 9. (партија 2) пише : „ Све време трајања процеса, стручни надзори органи на 

челу са одговорним лицем стручног надзорног тима, својим свакодневним 

ангажовањем...“ Питање: Да ли то значи да сви надзорни органи сваки дан морају да буду 

на градилишту, или је довољно да увек један од надзорних органа буде присутан осим у 

случајевима интезивних радова што јесте процена надзорних органа по струкама.На 

пример, постоје једноставнији радови где је потребно а тиме и скупо савкодневно 

ангажовање надзорног органа, с обзиром да су  на градилишту стално присути одговорни 

извођачи радова 

6. У додатним условима за Партију 2 на страни 14., у тачки 3, стоји да је потребан 

кадровски капацитет: 1 инжењер са лиценцом 310, 1 инжењер са лиценцом 410 или 411, 1 

инжењер са лиценцом 450 и један инжењер са  лиценцом 434 . Питања су следећа : Да ли 

је довољан један инжењер грађевинекоји поседује обе лиценце 310 и 410 ? У важећем 

Закону о планирању и изградњи, у члану 153. пише: „ Стручни надзор може да врши лице 

које испуњава услове прописане овим законом за одговорног пројектанта или одговорног 

извођача радова.“ 
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7. На страни 15. тачка 3 пише“...а за  атестиране вариоце и копија атеста“...Питање: Шта 

ће надзорним органима атести за завариваче, када они не раде тај посао? 

 

 8. На страни 14. у додатним условима за партију 2 се у тачки 2. тражи да је Понуђач“ 

пружао услуге стручног надзора, појединачно за сваку струку у вредности најмање од по 

2.000.000,00 дин. у периоду не дужем од две годне...“ Питања су: Да ли је у тражену 

вредност укључен ПДВ или не? Да ли  се односи на фактурисане радове (привремен 

ситуације) уговорених радова из периода дужег  од две године претходног или стриктно 

на уговорене радове у претходне две године ( који на пример још трају и трајаће?) Могу 

ли привремен ситуације да буду меродавне, у том случају као доказ? 

9. У моделу уговора за Партију 1 пише у чалну 6 да Наручилац има право да казни 

извођача радова 5‰ од укупно уговорене цене за сваки дан кашњења, а у моделу уговора 

за Партију 2 у члану 7 Наручилац има право да за сваки дан кашњења казни надзор 2% од 

укупно уговорене цене, а највише укупно до 10%. Треба ускладити проценте с обзиром да 

надзор прати извођаче и од њега кашњење не зависи. 

 10. У члану 4. модел уговора за Партију 2(стр.50) пише:“-контролише квалитет 

материјала, инсталација, уређаја, постројења, и опреме који се уграђују и проверава да ли 

су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом 

се доказује њихов кавалитет“. Питање: испоручена опрема жичаре која је код Инвеститора 

предје се извођачу радова и подлеже провери стручног надзора. 

На страни 24., за партију 2 пише да се „ цена у понуди исказује у проценти на уговорену 

вредност радова.“ Да ли то значи на уговорену цену ипоруке опреме плус уговорену цену 

испоруке опреме плус уговорену цену из Партије 1(„кључ у руке“) по овој ЈН с обзиром да 

стручан надзор контролише и комплетну испоручену опрему раније набављену која је део 

укупне инвестиције? Молимо за објашњење. 

11. Шта у овом случају, на страни 29.тачка 5.28. значи „Неуобичајено ниска цена“ и да ли 

се то односи и на партију 2( где се цена изр5ажава у %)? 

 

 

Одговор 1:  

 

1. У наведеном случају се ради о техничкој грешци. У обе партије надлежан је суд у 

Ужицу. 
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2. Потребна су два мотора снаге  по 810кVА а трафостаница 2x1000 кVА. Биће 

објављене  измене и допуне конкурсне документације у којима се налази 

појашњење. 

3. Процењене вредности за обе партије нису јавне информације. 

4. Потребно је позвати се на следећи закон о планирању и изградњи као и на следеће 

правилнике: Сл. гл. РС. бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010- Одлука УС, 

24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 

132/2014 и 145/2014) ) и Правилником о начину и поступку вршења стручног 

надзора у току грађења објекта и Правилника о садржини и начину вођења књиге 

инспекције и грађевинског дневника (Сл. гл. РС", бр. 22/2015) „ 

5. Не морају бити сваки дан сви по струкама, осим када се радови интензивно 

извршавају и радова који се после извршења не могу исконтролисати. 

6. Довољан је један инжењер који поседује лиценце 310 и 410. 

7. Не треба атест вариоца за надзор. Испуњеност овог додатног услова је појашњена 

кроз измене и допуне конкурсне документације. 

8. У тражену вредност није укључен ПДВ, обзиром да се у поступцима јавних 

набавки узимају у обзир износи без ПДВ-а. Узимају се само готови радови. 

9. Како се радо о одвојеним партијама, то су и припремљени различити модели 

уговори, тако да је наручилац мишљења да наведено може да се дефинише на 

начин у Конкурсној документацији. 

10. Уговорена цена за стручан надзор односи се само на радове које уради извођач, 

односно независна је у односу на испоручену опрему . 

11. Цена за стручан надзор се исказује у проценту за партију 2, и у том случају може 

доћи до примене одредаба Закона о јавним набавкама којима се регулише институт 

неуобичајено ниске цене. 

 

 

Питање 2: 

Везано за испуњење додатних услова за партију 2, тачка 3. Кадровски капацитет, молимо 

вас да нам појасните следеће: 

Када се каже ангажоване инжењере по неком од основа, да ли могу инжењери бити 

ангажовани по основу уговора о пословно техничкој сарадњи и уговора о привремено 

повременим пословима? 

 

Одговор 2 : У обзир долазе само ангажовања по основу закона о раду, не по основу 

уговора о пословно техничкој сарадњи. 

 

 

Питање 3: Како је наведеном тачком ( тачка 10 позива за подношење понуда) дефинисано 

да је рок за предају понуде  23.09.2015. године обраћамо вам се захтевом да извршите 

продужење истог за 7-10 дана. Мислимо да је овај наш захтев реалан из разлога што је у 

питању заиста обиман и озбиљан посао, односно можда у овом тренутку једна од већих 

ако не и највећа инвестиција у Републици Србији. Из тог разлога, а и на основу захтева из 

конкурсне документације потребно је припремити веома обимну документацију којом се  

доказује испуњеност тражених услова. Такође је за израду адекватне понуде потребно 
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прикупити велики број условнихпонуда за опрему и материјла, па сматрамо да је  

расположиви рок од 19 дана рачунато од момента објављивања ЈН на Вашем сајту и сајту 

Јавних набавки изузетно кратак за овако озбиљну инвестицију, па Вас зато и молимо за 

продужење рока. 

-Пошто се ради о веома специфичном послу на изградњи гондоле којих ј епо нашим 

сазнањима до сада у Србији изграњена само једна, сматрамо да је интерес инвеститора да 

има већи број квалитетних понуда 

- из тог разлога би било пожељно да се рок за доставу понуде продужи за 10 дана или 

минимум за 7 дана 

Одговор 3: Биће објављено обавештење о продужењу рока за подношење понуда до 

28.09.2015. године до 12 часова. 

 

Питање 4:  

1. Уз одговор на питања број 404-167/15-02 од 14.09.2015. године достављени су услови 

„Електродистрибуције“ из којих се види да се нова MBTS10/0.4kv GONDOLA  напаја из 

TS35/10kv ZLATIBOR 3 и из TS 10/0.4kv SEDEŠNICA 1 кабловима типа XHE 49-A 

3x1x150mm2,10kv.Међутим, у условима не постоји дужина трасе од једне и од друге 

трафостанице, па је неопходно да нам доставите те податке у циљу израде адекватне 

понуде 

2. Тачком 5.16. Конкурсне докуменатције: Динамика вршења радова и други услови каже 

се да изабрани Понуђач за партију 1 се обавезује да изврши предмет уговора најкасније у 

року од 330 дана од дана закључења уговора. Наше питање је да ли је то рок само за 

извођење радова или је у исти укључена и нострификација и израда главних пројектата? 

3. у додатним условима за партију 1 под тачком 1. пословни капацитет у делу 2 за важеће 

сертификате се између осталог тражи сертификат SRPS ISO 3834-3:1995 или одговарајући. 

Наше питање је да ли се уместо траженог сертификата може прихватити сертификат: EN 

ISO 3834-2:2005? 

 

Одговор 4:  

1.Постоји дужина неопходних каблова на страни 7. Конкурсне документације, у делу ТС 

за напајање погонске станице.  

2. У рок од 330 дана од дана закључења уговора је укључено све што је неопходно да 

изабрани понуђач изврши. 

3. Може се прихватити сертификат EN ISO 3834-2:2005. 
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Питање 5: У чијој је надлежности измештање далековода који се налазе на траси 

предвиђеној за изградњу гондоле? 

Одговор 5. Измештање далековода је у надлежности инвеститора, уколико буде било 

потребе. 

 
 


