Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев за
појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова на санацији кровних
конструкција Савине трпезарије и ризнице у манастиру Студеница , ЈН бр. 1.3.3оп/17, са следећим питањима:

„U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama kao potencijalni ponuđač za predmetnu javnu nabavku
od Vas tražimo sledeće:
1.Da kod poslovnog kapaciteta gde ste period za referancu promenili sa 3 godine na 5 godina izvršite
novu izmenu i period za referencu povećate na 8 godina koliko predviđa i ZJN i na taj način otklonite
sumnju za predhodnu samoinicijativnu izmenu i povećate broj potencijalnih ponuđača.
Osim prednjeg potrebno je referencu prilagoditi radovima koji su predmet konkursne dokumentacije
na taj način što ista treba da se odnosi na izvedene konzervatorsko restauratorske radove na krovovima
nepokretnih kulturnih dobara pokrivanih ćeramidom bez ograničenja površine izvednih radova što je u
skladu sa ZJN, a Što povećava broj potencijalnih ponuđača i što je i Vam u interesu i iskljčuje bilo
kakvu diskriminaciju ponuđača u odnosu na Vaš uslov za referencu, i to pokrivanje-postavljane
ćeramide /isljučuje ostale radove na krovu/ u minimalnoj površini od 300m2 /po kom kriterijumu baš
ta površina a ne manje ili više od toga/ zašto na ovaj način uslovljavati potencijalne ponuđače i
smanjivati konkurenciju.
2.Kad je u pitanju kadrovski kapacitet nas interesuje zašto se traže
3 tesara i 3 pomoćna radnika jer isti ne mogu da rade sve radove koji su predmet konkursne
dokumentacije, jer se radi o pokrivačkim, molerskim i radovima na zaštiti koje rade zidari i moleri ,pa
smatramo da je potrebno izmeniti ovaj uslov i tražiti samo određen broj stručnih i kvalifikovanih
radnika za predmetnu javnu nabavku uz dostavu M obrazaca za iste. Kako se dokazuje da je neko
tesar.
3.Kod tehničkog kapaciteta traži se posedovanje najmanje 500m2 cevaste fasadne skele, nije nam
jasno zašto ,gde se ista koristi u kojoj poziciji iz tendera.
Smatramo da je naš zahtev opravdan i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i da će te radi
transparentnosti i povećanja broja ponuđača izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu dodatnih
uslova.“

Поводом достављеног захтева дајемо следећи одговор:

Одредбом члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, прописано
је, између осталог, да испуњеност додатног услова понуђач може доказати достављањем
списка најважнијих изведених радова за период који није дужи од осам година за радове.
Дакле, законом је прописано да период изведених радова не може бити дужи од осам година,
тако да наручилац може у конкурсној документацији навести и краћи период од осам година.
Иамјући у виду наведено, у конкретном случају је додатни услов постављен у складу са
Законом о јавним набавкама.
Услов који се односи на минимум површине изведених конзерваторскорестаураторских радова на кровним конструкцијама и препокривању ћерамидом непокретних
културних добара, а који износи приближно половину површине главне позиције радова
(површина тесарских и покривачких радова 506м2), је свакако примерен предмету ове јавне
набавке. Овакав услов који се односи на радове већег обима је у овој јавној набавци важан и

оправдан, имајући у виду специфичност и количине извођења предметних радова, а пре
свега значај Савине трпезарије и Ризнице у манастирском комплексу Студеница, културном
добру од изузетног значаја, уписаном на УНЕСКО-ву листу Светске баштине.
Услов који се односи на кадровски капацитет, да понуђач има запослену квалификовану
радну снагу, односно 3 тесара и 3 помоћна грађевинска радника, проистекао је из потребе
условљене врстом радова на хитној санацији кровова Савине трпезарије и Ризнице.
Наглашавамо да тесарски (реконструкција кровне конструкције) покривачки радови
ћерамидом, чине највећи и суштински део укупно предвиђених радова, те да је преко
потребно да ове радове обавља стручно оспособљена радна снага са искуством, уско
специјализована за ову и овакву врсту радова. Доказ да је запослени ове струке је списак
запослених квалификованих тесара и помоћних грађевинских радника на неодређено или
одређено време, сачињен на меморамндуму, потписан од стране одговорног лица понуђача и
оверен печатом фотокопија уговора о раду и фотокопија обрасца М пријава – промена и одјава
обавезног социјалног осигурања.
Услов који се односи на технички капацитет: 500м2 цевасте фасадне скеле, један је
од незаобилазних услова, којим се обезбеђује успешно и безбедно обављање предметних
радова у манастирском комплексу у Студеници. Свака позиција у опису радова подразумева
рад, материјал, скелу и алат.
Планирано је да се радови изводе синхроно на два објекта, и на Савиној трпезарији и на
Ризници.

КОМИСИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.3.3-оп/17

