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Кикинда
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добра – пакети грађевинског
материјала за избеглице и повратнике на основу реадмисије доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање бр.1
Да ли понуђач треба да упише број тура који му је потребан за испоруку робе према
датом кориснику?
У упутству којим се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона, услови да
понуђач поседује технички капацитет, а које је саставни део конкурсне
документације стоји да понуђач има обезбеђено теретно транспортно моторно
возило за превоз предмета јавне набавке до наведених места испоруке. Носивост
овог возила није назначена тако да број тура који су потребни да би се материјал за
једног корисника превезао на његову адресу зависи од возила односно носивости
возила коју понуђач поседује. Пример: возилом носивости 25т пренеће се у једној
тури оно што ће возилом од 5т бити пренесено у 5 тура.
Када је потребно робу осим превоза и истоварити на адресу корисника?
У Члану 6. модела Уговора, одељак VII, који је саставни део конкурсне докунентације,
јасно стоји да се Добављач обавезује да изврши испоруку и истовар грађевинског
материјала из члана 1. овог Уговора.

Питање бр.2
Молимо Вас да нам појасните од којих профила је потребно израдити ПВЦ столарију?

ПВЦ столарија, која је предмет ове јавне набавке, служи, као и остали требовани
грађевински материјал за побољшање стамбених услова избеглих, ИРЛ и лица

повратника. У том смислу се тражи онај квалитет робе која је прописан Правилником
о енергетској ефикасности зграда Сл 61/2011 од 19.08.2011., а који су описани у
табели 3.4.1.6. Према томе ПВЦ прозори могу бити двокоморни, трокоморни,
петокоморни или шестокоморни. Иако се тежи најквалитетнијем производу –
шестокоморном профилу са 1,2-1,3 W/m2*K, oдлучујући фактор прихватања понуде
биће цена, и то укупна цена односно укупна понуда а не појединачна цена производа.
Не улазећи у политику формирања цена нити у појединачну цену понуђене робе
којом понуђач остварује предност у односу на друге понуђаче, можете израдити било
који од поменутих профила прозора и понудити их као решење.

Питање бр. 3
Из ког разлога димензије кабине нисте унели поред назива робе туш кабина, а
мењали сте спецификацију материјала?
Димензије кабина дате су у новој, допуњеној спецификацији.

Питање бр. 4
Који умиваоник је потребно испоручити, са ногом или без?

Будући да је општина Кикинда добија од крајњих корисника списак потребног
грађевинског материјала који претставља реалну потребу корисника у циљу
побољшања њихових стамбених услова а да често тај списак не подразумева тачну
спецификацију предмета набавке, у овом случају је то лавабо, биће прихваћен сваки
артикал који понуђач понуди без обзира на цену. Не улазећи у политику формирања
цена нити у појединачну цену понуђене робе којом понуђач остварује предност у
односу на друге понуђаче, можете понудити било коју врсту лавабоа, са ногом или
без као решење. Одлучујући фактор прихватања понуде биће цена, и то укупна цена
односно укупна понуда а не појединачна цена производа.

Питање бр 5
Из ког разлога код артикла једноручна батерија за каду – зидна није додато црево са
тушем као што је појашњено у Вашем одговору каква се батерија тражи?
У допуњеној спецификацији су назначене додатне ставке.

Питање бр 6

Молимо Вас да нам појасните који се лепак тражи када је потрошња од 8-10кг/м2?
Ради избегавања забуне у допуњеној техничкој спецификацији избачен је
карактеристика квалитета везана за потрошњу материјала. Прихватиће се сваки
лепак за плочице стандардног квалитета за унутрашњу употребу.

Питање бр 7
Из ког разлога код артикла Сикабом 750мл – пур пена није додато или одговарајуће?
У допуњеној спецификацији је изостављена марка пур пене у складу са одговорима
на питања од последње измене.

Питање бр 8
Уколико се корисник за подне и зидне плочице изјасни изабраном понуђачу да му
одговарају плочице тамније нијансе, да ли је могуће да након тога изабрани понуђач
ипак испоручи подне и зидне плочице тамније нијансе.
Крајњи корисник и понуђач немају дирекне везе у поступку набавке грађевинског
материјала. Предмет јавне набавке су производи, у овом случају плочице, који су
наведени у спецификацији.

Питање бр 9
У табелама спецификације материјала тражи се ОЛУК, из ког разлога не стоји поред
назива Олук- хоризонтални?

У допуњеној спецификацији стоји допуњена карактерисика -Олук-хоризонтални.

Питање бр 10
Тражено бетонско гвожђе – арматура ребраста се продаје на кг, а испорука је у
шипкама од 12м и не може се добити мање од једне шипке, па нам зато одговорите
колико је потребно шипки испоручити.
Тражена количина арматуре ребрасте је 200кг. Будући да се ова килажа не уклапа у
испоручиву количину арматуре у комадима, општина Кикинда ће прихватити сваку
количину производа која је већа од 200кг и која се уклапа у предмет понуде.

Питање бр 11.
Молимо Вас да нам појасните који песак је потребан корисницима, Дунавски – плави
или је могуће испоручити и Мајдански – Жути песак? Молимо Вас да тачно
прецизирате који песак је потребно испоручити?

Будући да је општина Кикинда добија од крајњих корисника списак потребног
грађевинског материјала који претставља реалну потребу корисника у циљу
побољшања њихових стамбених услова а да често тај списак не подразумева тачну
спецификацију предмета набавке, у овом случају је то песак, биће прихваћен сваки
артикал који понуђач понуди без обзира на цену. Не улазећи у политику формирања
цена нити у појединачну цену понуђене робе којом понуђач остварује предност у
односу на друге понуђаче, можете понудити било коју врсту песка, дунавског или
мајданског као решење. Одлучујући фактор прихватања понуде биће цена, и то
укупна цена односно укупна понуда а не појединачна цена производа.

Питање бр 12.
Молимо Вас да нам појасните да ли је потребно Бојлер од 80 литара испоручити са
сигурносним вентилом или без? Из ког разлога није прилагођена техничка
спецификација и табеле са потребама?

У последњој измени конкурсне документације су исправљене табеле.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дуња Вујчић с.р.

