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Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈНМВ 02/2017
ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ОД 09. и 10.02.2017.ГОДИНЕ
Питање бр.1.


Na strani 17 pasus broj 2, navedeni su delovi idejnog projekta koje treba da sadrži
kompletna tehnička dokumentacija. U skladu sa projektnim zadatkom, jasno je da će
biti neophodno izraditi više projekata I elaborata koji sačinjavaju idejni projekat.
Smatramo da je neophodno navesti sve projekte i elaborate kako bi svi ponuđači
formirali svoje cene na osnovu istih uslova.

Одговор бр.1.
Сугестија се прихвата и биће уређено у II Изменама и допунама КД 02/2017.
Питање број 2.


U konkursnoj dokumentaciji navode se dokazi neophodni za ispunjavanje obaveznih i
dodatnih uslova koje ponuđači treba da dostave. Takođe, navodi se da je za
ispunjenost obaveznih I dodatnih uslova dovoljno ispunjavanje izjave koja je sastavni
deo konkursne dokumentacije. Molim vas da jasno precizirate da li ja za ispunjavanje
uslova dovoljno samo popunjavanje izjave ili je neophodno dostaviti sve taksativno
navedene uslove.

Одговор бр. 2.
Наручиоц сматра да је у Конкурсној документацији 02/2017, на страници број 2, у
уоквиреној НАПОМЕНИ врло јасно и прецизно је наведено шта понуђач попуњава и
доставља .
Питање број 3.


U skladu sa prethodniim pitanjem, u jednom delu konkursne dokumentacije navodi
se da je potrebna potvrda NBS‐a o broju dana nelikvidnosti, a u drugom delu se
navodi potvrda NBS‐a o broju dana blokade. S obzirom da NBS ne izdaje više potvrde
o nelikvidnosti, već samo o broju dana blokade, da li je dovoljno priložiti potvrdu o
broju dana blokade?

Одговор број 3.
Примедба се прихвата и то питање биће уређено у II Изменама и допунама КД
02/2017.године.
Питање број 4.


Za posedovanje odgovarajućeg softvera, zahteva se kopija licence. Da li je kao dokaz
pruhvatljiva kopija popisne liste osnovnih sredstava ili kopija računa o kupljenim
licencama?

Одговор број 4.
Наручиоц сматра да је сваки доказ који несумњиво потврђује поседовање
одговарајућег софтвера – валидан.
Питање број 5.


Mišljenja smo da je neophodno navesti u modelu ugovora, da u rok za izradu
projekata ne ulazi vreme neophodno da se pribavi određena saglasnost ili rešenje
nadležnog organa , a na koje nema uticaj ni Naručilac ni Projektant.

Одговор број 5.
Сугестија се делимично прихвата и то питање биће уређено кроз II Измене и допуне КД
02/2017.
Питање број 6.


S obzirom da prvo pitanje koje smo juče postavili možda nije dovoljno jasno, naše
mišljenje je da projektna dokumentacija za obe partije treba da sadrži (idejni projekat
IDP I projekat za izvođenje PZI ) : sveska 0 – glavna sveska; sveska 1 – projekat
arhitekture; sveska 2 – projekat konstrukcije; sveska 3 – projekat hidrotehničkih
instalacija (zbog hidrantske mreže); sveska 4 – projekat elektroenergetskih instalacija;
sveska 5 – projekat telekomunikacionih I signalnih instalacija; sveska 6 – projekat
mašinskih instalacija; elaborat energetske efikasnosti (kada se izvode radovi na
fasadi); elaborat zaštite od požara (kod PZI tačan naziv je projekat zaštite od požara).
Ovakav sadržaj projekata proizilazi iz projektnih zadataka koji su sastavni deo
konkursne dokumentacije I važećih zakona I pravilnika navedenih u istom.

Одговор број 6.
Сугестија се делимично прихвата и то питање биће уређено кроз II Измене и допуне КД
02/2017.

КОМИСИЈА

