ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 14/19-4:
21.06.2019.
1. Питање: На страни 15 од 74 у тачки 15. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА наводи се: Захтеви у
погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних специфичних захтева дефинисани су
Обрасцем понуде – Образац број 2. и понуђеним моделом уговора. Плаћање ће се вршити
након завршених радова у року не краћем од 15 дана и не дужим од 45 дана након
завршених радова, односно, прво плаћање ће се извршити након 15 дана по првој
привременој ситуацији, а остатак по окончаној ситуацији, по испостављеном рачуну-који
је констатован записником надзора Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. На страни 58 од 74 у Обрасцу 2. се наводи: Рок
плаћања (не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана): На страни 73/74 у МОДЕЛУ
УГОВОРА, ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА У Члану 8 се наводи: Наручилац прихвата цене
радова дате у понуди Извођача и обавезује се на исплату на следећи начин: прво плаћање
ће извршити у року од _______ дана након 15 дана по првој привременој ситуацији, а
остатак у року од _______ дана након завршених радова и пријема исправног рачуна,
достављањем окончане ситуације са пратећом документацијом и извештајем надзора, на
Текући рачун Извођача број ___________. Извођачу није дозвољено да захтева аванс.
Наручилац би требао да усклади конкурсну документацију: да у моделу уговора избрише
могућност попуњавања рока првог плаћања( у року од _______ дана), зато што у наставку
реченице наведено: након 15 дана по првој привременој ситуацији. Да ли ће наручилац
извршити измену конкурсне документације?
Одговор: „Након 15 дана по првој привременој ситуацији...“ значи да понуђач може да испостави
прву привремену ситуацију након 15 дана од дана увођења у посао. Рок у коме ће ситуација бити
плаћена наводи сам понуђач. Из тог разлога конкурсна документација остаје непремењена.
2. Питање: На страни 23 конкурсне документације, у првој реченици у општем опису свих
радова алуминијумске столарије наводи се: ,,Израда, транспорт и монтажа фасадних
прозора и врата од алуминијумских профила са прекинутим термичким мостом’’ док се у
шемама наводи ,,без прекида термичког моста“. Молимо Вас да усагласите општи опис
позиција са описом у шемама.
Одговор: Општи опис је усаглашен са описом у шемама. Где не стоји напомена, уграђује се
столарија са прекинутим термичким мостом.
3. Питање: На страни 35 конкурсне документације у Општим техничким условима за радове
хидроизолације наводи се ,,потврђено одговарајућим атестима и сертификатима за сваку
поједину врсту радова’’ док се у предмеру радова нигде не наводи достављање атеста уз
понуду. Молимо Вас да нам за ову врсту радова, као и за сувомонтажне радове на страни
44. и радове електроинсталација на страни 54. појасните да ли се атести достављају уз
понуду или се достављају током извођења радова.
Одговор: Атести се достављају само за позиције које су наведене у предмеру и предрачуну
радова, као и за поједине ставке из техничког описа.

4. Питање: За радове на набавци и допремању плочица наведено је да избор керамике треба
да буде такав да у највећој мери личи на постојећи камени под. Да ли је неопходно
доставити и узорак керамике у фази понуде?
Одговор: Не.
5. Питање: Које су димензије керамике која ће се уграђивати?
Одговор: Као што стоји у предмеру и предрачуну радова-Плочице су по избору инвеститора и
пројектанта, а по понудбеној палети понуђача у висини понуђене цене. Посебно се напомиње да
избор керамике треба да буде такав да у највећој могућој мери личи на постојећи камени под.

