ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ПРЕДМЕТ:Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације, јавна
набавка редни број 2/2020 –Замена прозора
Сходно члану 63.Став 2.и став 3. Закона о јавним набавкама и упутству из
конкурсне документације тражимо додатне информације и појашњења у поступку
предметне јавне набавке, према следећем:
Како сте 09.07.2020.г.објавили одговоре на порталу јавних набавки молим Вас
да у складу са датим одоговорима појасните и следеће:
Као што стоји у техничкој спецификацији (стр4-6) конкурсне
документације, радници са сертификатом за извођење
алпинистичких радова су неопходни због рада на висини и ради саме
сигурности радника.
Такође, напомињемо да је неопходна обрада спалетни око прозора и са
спољне стране где је велика висина.
1.Која је тачна висина објекта,односно колико школа има спратова с обзиром
да сте навели да је, велика висина“?
2.Који јe разлог да наведена висина не може бити превазиђена постављањем
скеле или помоћу дизалице са корпом?
Подсећам Вас да је захтев који сте прописали у супротности са чланом 76.
ставом 6.ЗЈН којим је прописано да наручилац прописује услове који су у логичкој
вези са предметом јавне набавке и који не дискриминишу понуђаче.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
1. Висина објекта је од 7 до 12 м.
2. Радом на висини се сматра рад који радник обавља користећи ослонце на
висини 3 м и више од чврсте подлоге при чему радни простор није заштићен од
пада са висине. С обзиром на економске и техничке могућности неопходно је
ангажовање алпиниста.Радови који се изводе на висини су високоризични и
сложени радови који захтевају одређене припреме, посебне мере заштите као и

обучене извршиоце. Радно место се обезбеђује помоћу спуштања или дизања на
ужету или помоћу других метода кретања и осигурања безбедности радника.
Висински радови помоћу алпиниста представљају рентабилну меру радова и
алтернативу за електрокорпе и аутодизалице.Самим тим захтевају доста краће
време припреме за извршење радова од традиционалних метода. Висински
радови пружају могућност за обављање радова без заустављања процеса и самим
тим су најбољи, најбржи инајјефтинији начин извршења радова на висини што
у складу са чланом 9.ЗЈН за наручиоца представља основно начело којим се
руководи, дакле, да се са што мање трошкова спроведе и изврши цео
поступак као и да се што безбедније осигурају сви учесници у поступку
градње.

