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БАБУШНИЦА

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питање по ЈН бр. 404-40/2015-1 – набавка
услуга израде пројекта за грађевинску дозволу, извода из грађевинске дозволе и пројекта
за извођење Пијаце са приступним саобраћајницама
Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12)
достављамо Вам одговор на постављена питања по ЈН бр. 404-40/2015-1 - – набавка услуга
израде пројекта за грађевинску дозволу, извода из грађевинске дозволе и пројекта за
извођење Пијаце са приступним саобраћајницама
Питање 1. Да ли је наручиоцу дозвољено да одаје детаље из понуде трећим лицима
без претходне писмене сагласности понуђача? На страни 8 конкурсне документације
јасно је наведено да одавање детаља из понуде трећој страни, ван круга других понуђача,
није дозвољено градској општини Палилула. Међутим, није наведено да ли се исто не
дозвољава и наручиоцу јавне набавке.
Такође, остаје најасно због чега ће се подаци из понуда достављати градској
општини Палилула, и у каквој је вези она са предметном јавном набавком или
наручиоцем.
Одговор: Дошло је до техничке грешке у конкурсној документацији. Конкрсна
документација биће коригована у измењеној верзији и благовремено објављена на порталу
Јавних набавки.

Питање 2. На страни 10 конкурсне документације наводи се да је обавеза да се уз
списак референци доставе и "Рачуни оверени од стране инвеститора са урађеном
техничком контролом"
Молимо за објашњење овог става, с обзиром да рачуноводствена пракса не познаје термин
техничка контрола рачуна.
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Осим тога, није наведено да ли ће се вредновати референце за пружене услуге које нису
плаћене на основу рачуна, већ на основу уговора између наручиоца посла и
пројектнантске куће.
Одговор: Вреднују се само референце за које су достављени докази и то рачуни
испостављени за услуге израде главног пројекта за које је урађен позитиван извештај о
техничкој контроли пројекта, вредности изнад 500.000,00 динара. Референце за које као
доказ достављен само уговор неће се вредновати, обзиром да уговор може бити закључен,
а да је до његовог испуњења није дошло.
Неће се вредновати рефенце за услуге које нису извршене и плаћене на основу
достављеног рачуна. Вредноваће се само оне референце за које су достављени рачуни
оверени од стране инвеститора са урађеном техничком контролом. Појашњење: Рачуни за
услуге израде главног пројекта за које је урађен позитиван извештај о техничкој контроли.
Питање 3. На страни 10 конкурсне документације наведено је да је понуђач у
обавези да попуни списак извршених услуга чија је вредност изнад 500 000 динара. Није
наведено да ли се термин "услуге" односи само на услуге израде техничке документације,
или на друге услуге из области грађевинарства, на пример стручно саветовање, извођење
радова, услуге архитектонског дизајнирања и моделовања, урбанистичко планирање, итд.
Одговор: Термин „услуге“ односи се на услуге које су предмет јавне набавке,
односно израде пројектно техничке документације.
Питање 4. На страни 18 конкурсне документације наводи се: "Пројектну
документацију урадити у складу са Локацијском дозволом број 350-51/2014-02 од
12.12.2014. године". У оквиру конкурсне документације се не налази поменута локацијска
дозвола, па је наше питање да ли се планира објављивање локацијске дозволе с обзиром да
је обавезно техничку документацију урадити у складу са истом, веома је корисно
понуђачима да имају у виду шта она садржи, како би правилно формирали цену услуге.
Одговор: Локацијска дозвола биће објављена као саставни део пројектног задатка
у оквиру измењене верзије конкурсне документације коју ћемо благовремено објавити на
порталу Јавних набавки.
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