РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
БРОЈ: IV 09-404-1-18/16
ДАТУМ: 17.10.2016.
БЕЧЕЈ

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС, број 68/15) Наручилац
доставља одговор на питање заинтаресованог лица за јавну набавку услуге пројектно техничке
документације на изградњи путне саобраћајнице у индустријској зони.
Питање 1
У Јавној набавци број 18/16, "Набавка услуге пројектно техничке документације на изградњи
путне саобраћајнице у индустријској зони" , није дефинисано како ће инвеститор вршити
плаћање појединих делова урађене техничке документације. Обзиром да се овај посао ради
етапно (прво Идејно решење, затим Пројекат за Грађевинскиу дозволу и на крају пројекат за
извођење), сматрамо да је потребно да плаћање буде по ситуацијама како се завршавају
поједини делови посла. Молимо да у Моделу уговора дефинишет, могућност плаћања кроз
ситуације.
Одговор:
Моделом уговора, чланом 5. став 2 је дефинисано да ће се плаћање вршити 50% авансно и
преосталих 50% по ситуацијама.
Питање 2
Инвеститор је унапред дефинисао рок за извршење посла дефинисаног у Јавној набавци 18/16,
сматрамо да је потребно оставити понуђачима да сами доставе рок за извршење радова
дефинисаних Пројектним задатком, обзиром на комплексност посла. Молимо да у скалду са
тим омогућите понуђачима да доставе временски рок за завршетак посла и да га не
ограничавате
Одговор:
Комисија је уважила предлог и наведено ће бити исправљено кроз измену конкурсне
документације.
Питање 3
Молимо да у конкурсној документацији у делу МОДЕЛ УГОВОРА члан 7, проверите тачност
овог члана, обзиром да је у пракси обавеза инвеститора да прибави захтевана документа, а не
Извођача.

Одговор:
У питању је техничка грешка. Инвеститор је у обавези да обезбеди све потребне сагласности
надлежних општинских, покрајинских и државних институција, (железница, водовод, гас,
Воде Војводине, електродистрибуција...), као и регулисати имовинско-правне односе и добити
сагласности за изградњу власника грађевинских парцела на којма ће се вршити изградња
саобраћајнице и пратећих елемената.
Питање 4
У Јавној набавци 18/16, није остављена могућност, да подизвођач или понуђач докаже
испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН, поред наведених начина докаже и
достављањем изјаве да испуњава Обавезне услове из члана 75. Молимо да у ЈН 18/16
омогућите да се обавезни услови из члана 75. докажу и изјавом, и да допуните конкурсну
документацију са обрасцем изјаве.
Одговор:
Наручилац ће допунити конкурсну документацију обрацем Изјаве о испуњености обавезних
услова из члана 75. ЗЈН
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