Na osnovu člana 63. stav 3. Zakon o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik Rs” br. 124/2012, 14/15 I 68/2015) Komisija
naručioca za javnu nabavku br 13/2017 sačinila su

Dodatne informacije br. 1
U vezi sa pripremanje ponude
Za javnu nabavku – 1.1. Услуге – Пројектовање и израда техничке
документације трафостаница са прикључним 10 kv далеководом ниско напонском
мрежом- Ждрело (код језера-2), Крвијски пут, Ждрело-6, Старчево-6, Кладурово
реон Вујино

1. U delu konkursne dokumentacije
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA je navedeneo da se radi
- израда ситуационог плана за поменуте локације TS 10kv прикључног DV и ниско напонске мреже.
- Геодетско снимање трасе напојног 10 kv вода, ниско напонске мреже и локације TS.
Nase pitanje je koji obim tehnicke dokumentacije se trazi, da li je to idejni projekat i projekat za izvodjenje(po
članu 145 zakona o planiranju i izgradnji) ili IDR, PGD i PZI
Odgovor: Potrebno je izraditi Idejni projekat i projekat za izvođenje

2. U delu Tehnicke specifikacije se navodi sledece
Изградња BSTS 10/04 Кv(400КVA)-ЖДРЕЛО код језера -2)
Po nazivu radi se o Betonskoj Stubnoj Trafostanici 10/04kV 400KVA. Prema Tehnickim preporukama
Elektrodistribucije najveca moguca BSTS je do 250KVA.
Molimo Vas za razjasnjenje da li se ostaje pri zahtevu BSTS 10/04kV 400kVA
Odgovor: Ostaje se pri zahtevu da se projektuje BSTS 10/0,4 kV snage 400 kVA
3. Da li postoje geodetske podloge ili je obaveza projektanta da isto obezbedi za sve projekte.
Odgovor: Pribavljanje svih neophodnih podloga je obaveza ponuđača

4. Da li postoje izdati tehnicki uslovi za projektovanje od strane nadlezne ED i ako jesu mogu li se isti dostaviti.
Odgovor: Ne postoje izdati tehnički uslovi nadležne distribucije
5. Da li se rok za projektovanje od 15 dana za kompletnu projektnu dokumentaciju ili po lokaciji. Misljenja smo da je
navedeni rok kratak pogotovo ako se u okviru ugovora podrazumeva i geodetsko snimanje koje zavisi od Katastra
nepokretnosti i vremena neophodnog za izdavanje podataka Geodetskoj organizaciji koja bi vrsila snimanje i izradu
KTP plana kao podloge za projektovanje.
Odgovor: Navedeni rok je 15 dana za kompletnu projektnu dokumentaciju za sve lokacije
6. . Ukoliko se radi PGD(projekat za građevinsku dozvolu) čija je obaveza obezbedjivanja tehnicke kontrole projektne
dokumeantcije.
Odgovor: PGD nije predmet javne nabavke
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