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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа 

Број: 404-167/15-02 

Датум: 21.09.2015. 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 4. конкурсне документације пише :„...иницијални капацитет : исклопива 

осмоседна гондола  600 скијаша на сат...“ а на страни 5. у делу „линија 

иснталације“ пише : “... Кабине капацитета  10 путника  на линији опремљених 

свим пратећим копчама...“ Технички појаснити тачан капацитат гондоле ! 

 

2.  На страни 15.конкурсне документације у тачки 3. пише: „...За главног надзорног 

инжењера и потврда наручиоца, у слободној форми да ће лице, одређено именом и 

презименом вршити стручни надзор“. Да ли је то грешка, односно да ли сте 

мислили на потврду понуђача? 

 

 

3. На страни 15. у додатним условима за партију 2 пише“...Потврде Наручилац посла 

у слободној форми из којих се на несумњив начин може утврдити да је Понуђач 

пружао предметне услуге, копије Уговора са Наручиоцем и анексе уз исти уколко 

их је било и оверене ситуације.“ Да ли се односи на стварно вршен надзор 

претходне две године, иако Уговор може бити поптписан и пре назначеног рока од 

две године, а важи и даље тј радови се изводе по динамици улагања Инвеститора?  

То су уговори о вршењу стручног надзора по позиву Инвеститора и склапају се на 

више година, где се надзору плаћа месечно по испостављеним фактурама а не 

ситуацијама. Уважавате ли ове случајеве? 

 

4. На страни 34. образац 3, у табели структура цене за партију 1 нису раздвојени 

електро радови од машинских радова ( а уговор је по систему „ кључ у руке“) што 

касније може правити проблеме надзорним органима електро и машинске струке 

код овере ситуација. Дакле, морају се прецизно разграничити радови по струкама, у 

овом случају машинска и електротехничка струка. 
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Одговор 1:  

1.  Kабине су са 10 места. 

2. У питању је техничка грешка. Потребна је потврда понуђача. Образложено је кроз 

измене и допуне конкурсне документације. 

3. Уважава се период од последње две године реално извођења посла надзора. 

4. Биће објављене измене и допуне конкурсне документације, у којима се доставља нови 

образац бр.3 на стр. 34 структура цене за партију 1, у коме су раздвојени електро и 

машински радови. 

 

Питање 2:   

 

 1 .Обављеним обиласком трасе извршеном 17.09.2015. уочили смо да нам је на појединим 

деоницама на траси Гондоле потребно извшити сечу и крчење шуме. Наше питање је чија 

је обавеза сеча шуме, крчење и извлачење посеченог дрвећа? 

2. Конкурсном документацијом је предвиђено да извођач  радова преузима опрему од 

Наручиоца. Наше питање је да ли Наручилац довози опрему до места уградње 

појединачних елемената по опису из конкурсне документације и до које позиције на траси 

Гондоле се довози вучно уже? 

3. Кокурсном документацијом је предвиђено да извођач радова врши комплетну уградњу 

исте уз контролу и сугестије испоручиоца опреме. Наше питање је да ли ће испоручилац 

обезбедити довољан број лица за више позиција, односно ако се истовремено ради 

монтажа полазне станице, међустанице, излазне станице и линијских стубова, да ли ће на 

сваком месту имати довољан број инструктора испоручиоца опреме? 

 4. Молимо за појашњење позиције из дела : линија инсталације гондоле у којој се каже: „ 

траснпортно уже са достављањем сертификата прозвођача - обухвата превоз каблова 

тежине 45 тона, одмотавање, припрема за монтажу и спајање укључујући и затезање  

главних ужади“ 

Нејасно је од кога се тражи сертификат произвођача, да ли од Понуђача или испоручиоца 

опреме? 

Мислимо да би сам чин настављања - уплитања ужета требало да изврши испоручилац 

опреме јер би тек са том ставком била употпуњења гаранција Прозивођача, а д а понуђач - 

извођач обезбеди испомоћ за развлачење 

Одговор 2:  
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1. Сеча шуме, крчење и извлачење посеченог дрвећа је обавеза извођача. 

2. Преузимање опреме се врши на локацији ,,Бела Земља,,. Вучно уже се довози до 

локације полазне станице где се ради претовар. 

3. Извођач ће имати довољан број лица за контролу радова - супервизора 

4. Сертификат се тражи од испоручиоца након уплита где испоручилац уплиће уже, а 

извођач ради испомоћ са људством и опремом 

 

Питање 3: У оквиру додатних услова за партију 1. тачка 4 ,кадровски капацитет, поред 

осталог тражите да понуђач има 10 атестираних заваривача, а као доказ испуњености 

услова, поред докумената о радном ангажовањау тражите и копије важећих атеста за све 

врсте потребних - пројектованих варова 

- наше предузеће има у радном односу запосленог инжењера заваривања са међународном 

дипломом - сертификатом (IWE),по основу које има право да врши обуку, атестирање и 

проверу наших заваривача. а што је и у складу са ЕN ISO 1090-2. 

Да ли ћете признати атесте за завариваче, које је издало наше предузеће и у складу са 

Стандардом потписао и оверио наш инжењер заваривања - тренер или атести морају бити 

издати од  друге установе. 

-за инжењењра заваривања - тренeра уз документацију би смо приложили и међународни 

IWE сертификат. 

 

Одговор 3: Уколико понуђач има у радном односу запосленог инжењера заваривања са 

међународном дипломом - сертификатом (IWE),по основу које има право да врши обуку, 

атестирање и проверу заваривача, а што је и у складу са ЕN ISO 1090-2.  

Биће признати атести за завариваче, које је издао понуђач и у складу са Стандардом 

потписао и оверио напред наведени инжењер. 

 

 

Питање 4: 

 

1.  Да ли је неопходно да поред списка радника са именом и презименом, доставимо и 

М образце као доказ да имамо 250 радника разних профила неопходних за 

реализацију предмета јавне набавке, или се М образац доставља као доказ само за 

минимум следеће кадрове: 10 атестираних варилаца, 40 монтера машинских и 

електро инсталација, 2 инжењера са лиценцом број 410, 2 инжењера са лиценцом 

број 430, 2 инжењера са лиценцом број 434 и 1 лице за безбедност и здравље на 

раду? 

2. Да ли као доказ да имамо 250 запослеених радника разних профила неопходних за 

реализацију предмета јавне набавке, можемо да доставимо појединачну пореску 

пријаву ПППД, у којој је наведен списак радника? 
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Одговор 4. 

1. За све тражене кадрове се доставља списак радника и ППП-ПД образци, односно за 

друге облике радног ангажовања копије уговора о радном ангажовању.  

2. Може. Суштина је да се доставе докази да све тражене кадрове. 

 


