Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-72/17-7
Датум: 16. 05. 2017.
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 13/17 - СЕРВИСИРАЊЕ И КОНТРОЛА
ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У МРЕЖИ ЛАНСИРНИХ СТАНИЦА
За јавну набавку мале вредности бр. 13/17 – Сервисирање и контрола
громобранских инсталација у мрежи лансирних станица, постављена су следећа
питања понуђача:
Питањe 1:
“У Обрасцу бр. 3 на страни 25 конкурсне документације сте навели само ставке које се тичу
радова, тј.услуга на локацијама. Ко, када и како дефинише резервне делове који се уграђују
на локацијама? У том смислу, у првој ставци Обрасца 3 није дефинисано какав стуб
громобранске инсталације се поставља. Слично, није дефинисано ни за остале ставке”
Одговор 1:
Изабрани понуђач, који на основу почетног датог стања на самој локацији обавља радове уз
сталну контролу представника РХМЗ. Висина стуба је 9 м са ископом од 1,2 м.
Питањe 2:
“На страни 5 конкурсне документације сте навели да се резервни делови и потрошни
материјал фактуришу наручиоцу по набавној цени. Ко и како одређује шта је набавна цена
резервних делова и материјала?”
Одговор 2:
Набавна цена представља цену резервних делова коју изабрани понуђач плаћа приликом
набавке резервних делова. Наручилац има право на увид у набавну цену резервних делова и
може тражити доказ о томе приликом реализације уговора (копија рачуна за набавку
предметних резервних делова). Цене резервних делова морају бити у оквиру тржишних.
Питањe 3:
“Како ће се фактурисати набавка резервних делова и материјала, обзиром да те цене нису
обухваћене јединичним ценама из уговора? Или можда јесу обухваћене? Молимо за
разјашњење.”
Одговор 3:
У складу са потребама извршилац ће, пре испоруке и уградње потребних резервних делова,
доставити наручиоцу понуду за резервне делове. Испорука и уградња резервних делова ће
се вршити тек када наручилац буде сагласан са датом понудом.
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Питањe 4:
“На страни 8 конкурсне документације сте навели да одзив изабраног понуђача не може да
буде дужи од 2 (два) дана и да уколико изабрани понуђач не започне радове у том року,
наручилац има право да реализује меницу. Да ли се под 2 (два) дана мисли на 2 (два) радна
или 2 (два) календарска дана?”
Одговор 4:
На 2 (два) радна дана.
Питањe 5:
“Да ли се налог за радове на некој локацији добија у току радног времена, радним данима
или то може да се деси у било које време (24/7) укључујући и викенде и празнике?”
Одговор 5:
Радним данима од 07:30 до 15:30.
Питањe 6:
“Уколико на некој од локација, за коју сте издали поруџбеницу, је потребна монтажа стуба,
како да извођач започне радове за 2 (два) док не набави стуб?”
Одговор 6:
Стуб се може набавити на сваком пристојном стоваришту у било ком месту. Пошто су већ
дате потенцијалне локације станица, понуђач - извршилац има времена да провери где су
најближе продавнице стубова.
Питањe 7:
“Да ли ћете да издајете налоге за рад који су само за једну локацију или више њих у оквиру
исте поруџбенице?”
Одговор 7:
Наручилац ће извршиоцу посла послати писани захтев. На почетку за више локација
сигурно, стим да ће наручилац одредити даљу динамику извршења у зависности од
расположивих финансијских средстава, што је објашњено у делу конкурсне документације
који дефинише техничке спецификације.
Питањe 8:
“Да ли ће да се изводе радови на свих 30 локација? У том смислу, да ли ми можемо да
направимо динамику радова?”
Одговор 8:
Одговор садржан у претходном (одговор 7).
Питањe 9:
“Такође у спецификацији радова нисте предвидели манипулативне трошкове за саме радове
тј. изласке до и од локације (транспорт потрошног и ситног материјала, транспорт екипе,
итд.). Како ће овај трошак да се фактурише?”
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Одговор 9:
Ти трошкови су предвиђени у тендерској документацији. Наручилац је навео да “понуђене
цене обухватају И све зависне трошкове”.
Питањe 10:
“Конкурсном документацијом сте предвидели манипулативне трошкове за резервне делове,
који могу да буду максимално до 10% вредности резервног дела. У случају стуба
громобранске инсталације, како надокнадити трошкове за транспорт стуба од
добављача/произвођача до саме локације?”
Одговор 10:
Понуђач – извршилац понуђеном ценом обухвата и те трошкове које, приликом реализације
исказује у рачуну.
Питањe 11:
“Да ли се издавање стручног налаза ради за сваку локацију?”
Одговор 11:
Да.
за Комисију за јавну набавку
Горан Милутиновић
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