Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-29/2015-12/16
Датум: 9. април 2015. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
- израда техничке документације за изградњу зграде
Привредног и Прекршајног суда у Ужицу редни број 6/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 6.
априла 2015. године у 16:06 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
Молимо да појасните и прецизирате зашто су тражене лиценце 315, 332 и 351, с
обзиром на то да из приложеног пројектног задатка то није јасно или је задатак
недовољно прецизан. Лиценца 315 се користи приликом пројектовања
саобраћајница; да ли то значи да треба предвидети и израду пројекта саобраћајница;
у том смислу можете ли приложити ситуациони план или слично? Лиценца 300 се
користи приликом израде пројеката уређења слободних површина. Лиценца 332 се
користи за израду пројеката сложенијих хидротехничких система, водоснабдевања,
система пречишћавања или складиштења или третмана вода. Из пројектног задатка
се не види потреба за оваквим системима. Лиценца 351 се користи за пројектовање
инсталација високог и средњег напона. Из пројектног задатка није јасно сагледиво
зашто се инсистира на овој лиценци, с обзиром на то да нема елемената који су
тражени, попут трафостаница или далековода преко 35V.
1. Одговор Комисије:
Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у складу са наводима из
постављеног питања. Измене Конкурсне документације и њен пречишћен текст
биће доступни на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
2. Питање заинтересованог лица:
Да ли је обавеза наручиоца да прибави/обезбеди: геомеханички елаборат, ажурну
КТП подлогу, вршиоца техничке контроле пројекта, прибавлјанје и исходованје
власничке документације, локацијских услова итд.?
2. Одговор Комисије:
Да, ово је обавеза наручиоца и не улази у предмет ове јавне набавке.

3. Питање заинтересованог лица:
Да ли ће наручилац прихватити Извод из Регистра понуђача, у складу са Законом о
јавним набавкама?
3. Одговор Комисије:
Да. Како је и наведено на страници 24. Конкурсне документације, понуђач који је
уписан у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре, није дужан
да достави доказе о испуњености услова наведених под 1), 2), 3) и 4).
Комисија за јавну набавку
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Светлана Марковић, архитекта
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник.
доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

