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У складу са чланом

14/2015

и

68/20 15),

63 .
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2.

Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.

124/2012,

према коме заинтересовано лице може , у писаном облику тражити од

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом ,

дајемо одговоре на Захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку

-

4/2017

услуга израде идејног пројекта реконструкције и пројекта за извођење објекта Д

Факултета инжењерских наука,

примљен путем и-мејла дана

28.04.2017.

године , од

заинтересованих понуђача за учешће у поступку:

1.

На страници

14,

ЈН бр.

3/2017

наводите следеће: "Рок плаћања ће се рачунати од

датума добијања одобрења радова и сагласности МУП-а СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ на пројекте за извођење." Такође на страници

13

наводите да већ

поседујете пројекте електроенергетских инсталација и пројекат дојаве пожара.
Сматрам

да

сагласности

је

противзаконито

на

пројектну

да

плаћање

документацију

понуђачу
јер

могу

везујете
постојати

за

прибављаље

примедбе

на

документацију коју Ви поседујете, а која није предмет јавне набавке .
Такође,

пројекат дојаве пожара који Ви поседујете мора бити оверен од стране

лиценцираног инжењера и правног лица које поседује овлашћење Министарства.
Такође, неопходно је да фирме које учествују поседују овлашћење Министарства за
израду Главних пројеката заштите од пожара.
Пројектанти

који

су

урадили

пројекте

електроенергетских

инсталација

и

проЈекта

телекомуникационих и сигналних инсталација/стабилног система за дојаву пожара имају
обавезу да ускладе документацију по примедбама одговорног пројектанта главног пројекта
заштите од пожара. Главни пројектант је дужан да координира са свим пројектантима све
до момента добијања одобрења радова и

сагласности МУП-а Сектора за ванредне

ситуације на пројекте за извођење.

Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација/стабилног система за дојаву
пожара који ми поседујемо јесте оверен од стране лиценцираног инжењера и правног лица
које поседује овлашћење Министарства.
Конкурсном документацијом је дефинисано да се понуђач у свему при пројектоваљу

придржава постојећих локацијских услова, који су дефинисани на основу Закона. Увид у
локацијске услове врши се приликом посете локације Наручиоца.
Измењене странице конкурсне документације биће објављене на Порталу , као и на
интернет страни Наручиоца.
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На страни

15.

Конкурсне документације услов за неопходан пословни капацитет је да

смо извршили услугу пројектоваља за претходне З године, односно у току

текуће

2017,

1 Serbla

+-381 (0} 34 335 990 1 Fax ; 381 (Oi 34 333 192

e-1пail. rп(kg@kg.ac.rs

e-rnail: rnfkg@kg.ac.rs

2.

OF ENGINEERING

University of Kragujevac
Address. Siste1·s )anjic 6 / 34000 Kragujevac

2015 ,2016

и

рачунајући до дана објављиваља позива. По нашем сазнаљу период који

Ви тражите у конкурсној документацији је краћи од три године. Да ли ће се признати

референца ако је уговор закључен у

2014.,

а услуга пројектоваља завршена у

2015.

години?

С обзиром да је конкурсном документацијом дефинисано да се доказиваље испуљености

додатних услова у погледу пословног капацитета доставља фотокопијом Закљученог
уговора, са евентуално припадајућим анексима или окончане ситуације оверене од
стране Наручиоца и попуњеном и потписаном изјавом односно обрасцем из конкурсне

документације

о

вршењу

услуге

пројектоваља,

са

наведеном

наменом

објекта,

пројектованом квадратуром, бруто површином објекта по СРПС-у, услуга пројектоваља
која је завршена у

2015 .

години биће призната ако се за њу поднесе окончана ситуација и

потпише изјава из конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке је након прегледа конкурсне документације одлучила да
исправи техничке грешке које су правиле забуну и да одговоре на питања убаци у

саму конкурсну документацију ради лакшег разумевања спецификације. Измена
конкурсне документације биЬе објављена на порталу за јавне набавке. С обзиром да
измена конкурсне документације није извршена осам или мање дана пре истека рока

за подношење понуда, Наручилац није у обавезе да продужи рок за подношење
понуда.
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