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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку услуге израде техничке
документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у
км 328+292 на прузи Београд - Ниш, набавка број 60/2017
Питање 1:
„Из конкурсне документације није јасно који ниво пројектне документације је предмет
јавне набавке.
Наиме, Пројектни задатак у конкурсној документацији сеодноси на израду Идејног
пројекта санације улазног портала, облоге и опораца унутар тунела и клизишта
изнад Ханског тунела, а у делу истог пројектног задатка под тачком 5.0 Обим и
садржај пројектне документације је наведено следеће: “Саставни део ове техничке
документације мора бити: Пројекат за извођење радова са комплетном технологијом
извођења грађевинских радова, технологијом одвијања саобраћаја у току извођења
грађевинских радова и планом превентивних мера“.
Како ПЗИ не може бити саставни део Идејног пројекта, молимо Вас да нам у што
краћем року одговорите који ниво пројектне документације је предмет наведене
јавне набавке и у складу са тим проследите нов Пројектни задатак“.
Одговор 1:
Потребно је урадити и Идејни пројекат санације и Пројекат за извођење радова
са Планом превентивних мера.
Радове планирати у слободним интервалима од 2-4 часа, односно у складу са
важећим редом вожње.
Питање 2:
„На страни 26/48 и 28/48 конкурсне документације у напомени „У случajу пoднoшeњa
зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн oбрaзaц
пoтписуjу и oвeрaвajу и дoстaвљajу са траженим доказом, у прилогу, што значи да
задати услов о довољном финансијском капацитету чланови групе испуњавају
заједно....“
С обзиром да се ради о Изјави о неопходном пословном капацитету и Изјави о
неопходном кадровском капацитету, молимо Вас да извршите измену у Напомени у
Обрасцу број 7- Изјава о неопходном пословном капацитету и Обрасцу број 8 Изјави о неопходном кадровском капацитету.
Одговор 2:
У питању је техничка грешка, измена наведених образаца биће саставни део
„Измене и допуне бр. 1 конкурсне документације“.
Комисија за јавну набавку

