
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“  бр.124/2012 , 
14/2015 и 68/2015) Комисија наручиоца за јавну набавку бр.12/2018 сачинила су  

Додатне информације бр.1 

у вези са припремањем понуде 

за јавну набавку –  Израда елабората геомеханичких испитавања  и пројекта Везичево. 

 
 
Питања: 
 
Poštovana Marina, 
kao zainteresovani Ponuđač, za JN projekat puta Vezičevo-Zlatovo, 
a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, 
postavljamo sledeća pitanja/primedbe. 
1. Nedostaje projektni zadatak sa : 
   * Tačnim nazivom tehničke dokumentacije  
   * Da li projekat podleže tehničkoj ili stručnoj kontroli i ko plaća? 
   * Ko aplicira na CEOP? 
   * Da li se radi po Zakonu o planiranju ili po Zakonu o javnim putevima? 
Odgovori: 
Tačan naziv je dat u naslovu javne nabavke. 
Projekat ne podleže tehničkoj kontroli. 
Na CEOP aplivira Invenstitor. 
Radi se po Zakonu o planiranju. 
 
2. Kod dodatnih uslova za kadrovsku strukturu treba dodati: 
* licencu 391 uz traženu 491 
* licencu 372 i.i 472 uz traženu 871   
Neopravdano su izostavljene, a pokrivaju i više od traženih. 
 
 
3. Rok za izradu projekta je izuzetno kratak. 
   Samo za laboratoriju je potrebno 20 dana od uzimanja uzoraka. 
   Zimski uslovi još više mogu da odlože geodeziju i geomehaniku. 
 
4. Kriterijum za dodelu posla , koji nosi 40 % za rok je neodrživ. 
     Doći će do neodgovornog utrkivanja Ponuđača, jer imaju izgovor vremenskih uslova, 
     a možda i naklonost Investitora?! 
    Predlažemo da kriterijumi budu reference ili oprema, legalan softver... 
 
 5. Preporučljivo je da date plaćanje po stepenu gorovosti. 



Jer kad se uradi KTP velika je verovatnoća da nema dovoljne širine puta, pa se mora 
raditi IDR 
i čekati uslovi JPreduzeća.. 
Zato je potrebno da  plaćanje i rokovi  predaje tehničke dokumentacije , da budu 
precizirani: 
* KTP                                  npr. min 15 dana cena ____ 
* Geomehanički elaborat    npr.  min 20 dana cena____ 
* IDR    ..... 
* PGD  ..... 
* TK...... 
* PZI....... 
Odgovor na pitanje I primedbe br.2,3,4 i 5: 
U konkursnoj dokumentaciji navedene su neophodne licence koje je potrebno da ima 
ponuđač, Naručilac ne može da prema zahtevu svakog ponuđača vrši izmenu ili dopunu u 
pogledu licenci. 
Rok za izradu  je određen prema potrebama Naručioca. 
U pogledu kriterijuma za ocenu roka, pravo Naručioca je da prema svojoj proceni isti 
odredi.   
U pogledu načina plaćanja isti je određen pre svega iz intresa Naručioca, potencijalni 
ponuđači svakako moraju uzeti u obzir sve elemente pri izradi projekta. 
Napred navedeni I kriterijumi i uslovi podjenako važe za sve potencijalne ponuđače. 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 


