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Београд, Краљице Наталије 62. 

Дел.број: 18015- 2019-18310 

Датум: 28.10.2019. године 

 

Одговори 1 на питања заинтересованих лица у поступку О19-12 (РАДОВИ: АДАПТАЦИЈА И 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА III СПР. НЕОНАТОЛОГИЈЕ И УСЛУГЕ ВРШЕЊА СТРУЧНОГ 
НАДЗОРА у објекту ГАК Народни фронт) 
 

ПИТАЊЕ: 

Molim Vas za dodatna pojašnjenja i izmenu konkursne dokumentacihe broj 019-12 - adaptacija  i 

rekonstrukcija dela III sprata  neonatologije: 

 
1. Kao uslov za poslovni kapacitet zahtevate da je ponuđač učestvovao u radovima na minimum dva 

objekta u poslednjih 8 godina. Pod objektima se smatraju zdravstvene ustanove sekundarnog i 
tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, u kojima su radovi izvedeni na operacionim salama ili 
intenzivnoj nezi ili porođajnoj sali ili poluintenzivnoj nezi. Odgovarajući dokazi su Rešenje o 
upotrebnoj dozvoli za referente objekte, ili Zapisnik komisije za tehnički pregled refentnog objekta 
ili Zapisnik komisije za pregled tehničke ispravnosti sigurnosti i bezbednosti referentnog objekta 
ili Zapisnik o kvalitativnom pregledu i prijemu izvedenih radova na referentnom objektu ili Zapisnik 
o konačnom obračunu izvedenih radova na referentnom objektu ili potvrdu investitora kojom se 
suštinski dokazuje traženi poslovni kapacitet. Ponuđač mora dokazati da je izradio ili učestvovao 
ali ne i nužno izvršio u potpunosti do upotredne dozvole radove na minimum dva objekta kako je 
navedeno u ovom delu. 
 

Smatramo da je ovim uslovom ograničena konkurencija i smanjen broj potencijalnih ponuđača. 

Ponuđači koji su radili radove na adaptaciji i rekonstrukciji drugih zdravstvenih ustanova (domova 

zdravlja,  psihijatrijskih bolnica, drugih odeljenja u bolnicama), a njihovi naručiocu nisu još dobili 

upotrebne dozvole, nisu ništa manje stručni da ne bi mogli da izvedu i radove koji su predmet ove 

javne nabavke. 

 

Takođe, nejasan je zahtev  naručioca zašto su samo prihvatljivi radovi izvedeni u operacionim 

salama ili intenzivnoj nezi ili porođajnoj sali ili poluintenzivnoj nezi, a ne radovi u drugim 

specijalističkim ordinacijama i odeljenjima, tj. bolnicama. 

 

Radovi koji su predmet ove javne nabavke nisu ništa toliko specifični, da bi ih na primer mogao 

izvesti samo onaj ponuđač koji je izvodio radove u porođajnoj sali. 

 

Tehnologija izvođenja demontaže, rušenja, gipsarskih radova, molerskih, keramičarskih radova 

koji su izvode u okviru ove javne nabavke je apsolutno ista kao i kada se radi u drugim objektima 

javne ili poslovne namene. 



 

U skladu sa navedenim, molim Vas da razmotrite naše primedbe i izmenite uslov. 

 
2. Kao uslov za ISO sertifikate navodite da je neophodno je da zainteresovana lica u svojim 

ponudama dostave kopiju važećeg sertifikata: 
 

- OHSAS 18001 za proizvodnju, instalaciju opreme za klimatizaciju, grejanje i hlađenje i automatiku 
sistema klimatizacije, grejanja i hlađenja 

- ISO 14001 za proizvodnju, instalaciju opreme za klimatizaciju, grejanje i hlađenje i automatiku  
- za izvođenje mreže za medicinske gasove ISO 7396  

 

Ako je predmet ove javne nabavke izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji, iz koga razloga 

se zahtevaju ISO sertifikati za termotehniku, odnosno za proizvodnju i instalaciju termotehničke 

opreme?  
 

Pošto se uslovi u skladu sa članom 76. stav 6. Zakona o javnim nabavkama propisuju da su u 

logičnoj vezi sa predmetom javne nabavke, molim Vas za izmenu sertifikata, jer predmet ove javne 

nabavke nije proizvodnja termotehničke opreme ( radijatora, klima i sl.), već izvođenje radova. 

 
3. U okviru tehničkog kapaciteta, između ostalog zahevate sledeće: 

 
- Pokretna građevinska skela - minimum 2 komada do 4m visine, spoljašnja skela minimalne visine 

20m (sa zaštitnom mrežom) 
- Dizalica tip A elevator 20m sa trofaznim motorom - 1 kom 

 

Molim Vas da izmenite ovaj uslov, jer skele i dizalica sa ovakvim tehničkim 

karakteristikama kao što ste naveli nisu baš toliko neohodne za realizaciju ovih radova.  

Ovi radovi se mogu izvesti i sa drugim skelama,  takođe postoje i više vrsta dizalica kojima 

se može vršiti transport materijal, a da to nije baš  ovaj tip dizalice. 

 
4. Kao jedan od dokaza navodite da je popisna lista i da „ mora biti sa datumom iz 2019. godine“. U 

2019. popisne liste će se raditi kada se završi poslovna godina, odnosno na dan 31.12.2019. 
godine. 
Da li je ovo greška, jer su se popisne liste radile isključivo na dan 31.12.2018. godine i ne rade se 
u 2019. godine?  

 

ОДГОВОР 1: 

 

1. Наручилац ће прихватити и потврду инвеститора којом се доказује тражени пословни 

капацитет, како је и наведено у конкурсној документацији 

-За Наручиоца су прихватљиви радови изведени у установама секундарне и терцијарне 

здравствене заштите(опште и спец.болнице, клинике, институти и др. У складу са Законом 

о здравственој заштити односно врсти зграда класификованих бројевима 126411,126413 и 

126422 из Правилника о класификацији објеката (Службени гласник 22/2015) 

-Пројектном документацијом планирано је да будући простор буде организован као 

полуинтензивна неонатална нега тако да Наручилац остаје при услову да је тражени 



пословни капацитет оправдан (Да је понуђач учествовао у радовима на минимум два објекта 

у последњих 8 година) 

 

2. Усваја се примедба везана за тражене ISO сертификате за термотехнику. Конкурсна док. 

ће бити измењена у том делу. 

 

3. У општем делу (Техничке карактеристике) Наручилац је навео да се радови изводе са 

фасаде(са спољне стране објекта) те да је неопходно да извођач има капацитет да исте 

изведе вертикалним транспортом лица и робе. Конкурсна док. ће бити измењена у том делу.  

 

4.Усваја се примедба везана за пописну листу са датумом из 2019. године. Конкурсна док. 

ће бити измењена у том делу.  
 

                                                                                                 Комисија за јавну набавку О19-12 
 


