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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 3 за јавну набавку мале вредности услуге
геодетског мерења у оквиру пројекта Peконструкција, модернизација и
изградња двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица Државна граница (дужине 40,44 km), деоница Стара Пазова - Нови Сад, набавка
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Питање 1:
„На основу којих параметара сте извршили процену вредности за горе наведену
јавну набавку?
Молимо вас да нам дате рачуницу на основу које сте дошли до суме од 1.889.286,00
динара(количина :80,88км пруге са израдом изведеног стања, износи 23,36 динара
по дужном метру. Ова сума је испод сваке норме. Например: цена снимања
изведеног кабловског вода је већа од ваше процењене вредности за овај посао).
Наше је мишљење да би требало да или коригујете процењену вредност или да
конкретнио наведете процењен број дана за рад геодетске групе, да појасните да ли
се посао односи само за обављање снимања на захтев надзора за повремену
контролу по њиховом налогу?
Из документације, опис услуге није јасно која је конкретна обавеза геодетске
организације.
Молимо вас да рок за предају понуде одложите с обзиром да су у рок ушли и
нерадни дани за првомајске празнике, и нагорње наведене нејасноће у тендерској
документацији. “
Одговор 1:
Процењена вредност јавне набавке одређена је на основу анализе тржишних
цена, као и цена из закључених уговора у ранијем периоду, који се односе на
предметну набаку.
Услуга геодетских мерења се не односи само за обављање снимања на захтев
надзора за повремену контролу, по њиховом налогу, већ за обављање надзора
над геодетским радовима, како је то регулисано законским прописима.
Рад и технологија геодетске организације дата је у конкурсној документацији, у
делу опис услуга.
Имајући у виду да испуњеност обавезних и додатних услова понуђач доказује
достављањем Изјаве на обрасцу из конкурсне документације, уз коју прилаже
копије захтеваних доказа за чије прибављање није потребан дужи временски
период, Наручилац је дао примерен рок понуђачима да припреме квалитетну
понуду.

Како у року од 8 дана пре отварања понуда није вршена измена конкурсне
документације, не постоји разлог за продужење рока за достављање понуда.
Понуде доставити у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом,
најкасније до 10.05.2018. године до 12 часова.
Комисија за јавну набавку

Рад и технологија геодетске организације-odgovor na ovaj deo pitanja nalazi se u
konkursnoj dokumentaciji ( u opisu rada).
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