Систем квалитета сертификовао
Батајнички друм б.б.
11080 Београд, Република Србија
Тел: (+381 11) 307 1000
Факс: (+381 11) 261 63 06
Е-mail: kabinet@galenika.rs

Питања и одговори у вези:
ЈН 578/14 - “Санација лименог крова објекта Ресторан и плава сала, у складу са
Спецификацијом“
Дана 01.12.2014. постављена су следећа питања од стране фирме ГЗЗ "Градња" Стара Пазова:
Питање бр.1 – Тачка 4.1. под 5). конкурсне документације: да има важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
На коју се дозволу односи ова тачка?
Одговор бр.1 – Брише се у тачки 4.1. конкурсне документације обавезни услов наведен под 5) и не
тражи као доказ „ важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке“ наведена у тачки 4.2. конкурсне документације.
Питање бр.2 – Зашто се тражи гарантни рок од 10 година када је по "Правилнику о минималним
гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова" тј ставу 4 тог правилника минимални
законски рок за ту врсту објеката 2 године, а према Закону о облигационим односима, "истеком две
године од пријема обављеног посла, наручилац се више не може позвати на недостатке" (члан 615)?
Одговор бр.2 – Правилником на који се позивате уређени су минимални гарантни рокови за поједине
врсте објеката, односно радова. Такође, и посебним узансама о грађењу предвиђено је да гарантни рок
за квалитет изведених радова износи две године, ако уговором или прописима није друкчије одређено.
Комисија која је формирана за спровођење Ј.Н. 578/14, остаје при ставу да су захтевани гарантни
рокови примерени, све у циљу квалитетног извршења предметних радова и уградње квалитетних
материјала.
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