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ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ ДУ-ЈНР-10/16
На основу дописа-захтева „заинтересованог лица“ за додатним информацијама и
појашњењем, упућеног наручиоцу путем електронске поште дана 29.08.2016. године, у
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и
68/2015), дајемо тражене додатне информације и појашњења у вези конкурсне
документације јавне набавке број ДУ-ЈНР-10/16 – Радови на ревитализацији фасаде
ученичког дома „Петар Драпшин“ у Београду.
1.Питање:
С обзиром да сте у појашњењу за предметни услов одговорили на питање једном од
заинтересованих понуђача, позивајући се на члан 6. Правилника о условима осигурања од
професионалне одговорности, а како у истом између осталог стоји „ ...као износ одштете
која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора
обавезно ОБЕЗБЕДИТИ УГОВОРОМ“, поставља се питање по ком основу су сви остали
понуђачи, који неће бити изабрани на овом конкурсу (а којих може бити и 20), дужни да
доставе поменуту полису и тако стварају беспотребан трошак и да ли се Наручилац
обавезује да свим понуђачима надокнади трошак прибављања исте, с обзиром да је овај
услов обавезујућ искључиво за Уговарача, а не и за Понуђаче?
1.Одговор:
Наручилац је у конкурсној документацији као додатни услов тражио Полису осигурања од
професионалне одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу у
складу са чланом 129 а-Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009,
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).
Као доказ за испуњење тог захтева, Наручилац је навео да је Понуђач дужан да достави
копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности.
Објекат Дом ученика „Петар Драпшин“ има културно историјску вредност, због чега се
објекат налази под заштитом споменика кутуре. У складу са чланом 29. Закона о
културним добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94,52/11-др.закон) и код „Завода за
заштиту споменика културе Града Београда“ објекат је уписан у Евиденцију
непокретности које уживају претходну заштиту што је наглашено и у Конкурсној
документацији предметне јавне набавке на странама 3 и 4.
Како Дом има архитектонско-урбанистичке вредности, особености архитектонских облика
и обраде фасаде, као и квалитет занатске обраде, што указује на његову културно –
историјску вредност, стога Наручилац захтева полису чиме би штитио интересе како
своје, тако и Понуђача.
Траженом полисом осигурања од професионалне одговорности покривени су трошкови
које понуђач може имати у случају да је одговоран за смрт, телесне повреде и нарушавање
здравља, уништења или оштећења имовине трећих лица.

Сума осигурања важи у периоду од годину дана од дана издавања, без обзира да ли је
наступио штетни догађај у току периода на који се уговор о јавној набавци закључује
и издаје се на правно лице и не односи се конкретно на објекат на коме се радови
изводе.
На страни 29 предметне конкурсне документације тачка 6.4 Образац трошкова припреме
понуде наводи се у којим случајевима ће Наручилац Понуђачу надокнадити трошкове
настале припремом конкурсне документације где се наводи следеће:
„да у случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су
изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.“
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