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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку услуге  израде  Идејног 
решења и прилагођавање Идејног пројекта модернизације железничке пруге 
Ниш - Димитровград са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја 
на животну средину, у oтвореном поступку, број набавке 23/2016 
 

Питање 1:  
 „У тачки II Врста техничке карактеристике услуге, рок извршења услуге, под тачком 1 
Врста, техничке карактеристике услуге под Пројектни задатак, тачка 3.2.2. посебни 
услови тражи се израда Елабората геодетских радова и Елабората експропријације. 
 

Молимо Вас да потврдите да је неопходан услов за понуђача да поседује решење 
Републичког геодетског завода и то за израду техничке документације за извођење 
геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је 
предвиђено израда главног пројекта, као и израду пројеката геодетских 
обележавања у области урбанистичког планирања, извођење геодетских радова за 
које је предвиђено израда главног пројекта, извођење геодетских радова у поступку 
одржавања катастра непокретности и катастра водова, као и реализацију пројеката 
геодетских обележавања у области урбанистичког планирања и израду геодетских 
подлога у инжењерко-техничким областима за које се не израђује главни пројекат и 
да у складу са тим извршите измену конкурне документације“. ?“ 
 

Одговор 1: 
Неопходно је да Понуђач поседује решење Републичког геодетског завода и то за 
израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над 
извођењем геодетских радова, за које је предвиђена израда главног пројекта, као и 
израду пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, 
извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта, 
извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 
катастра водова, као и реализацију пројеката геодетског обележавања у области 
урбанистичког планирања и израду геодетских подлога у инжењерско-техничким 
областима за које се не израђује главни пројекат и у складу са тим биће измењена 
конкурсна документација. 
 

Питање 2:  
У истој тачки, Пројектни задатак тачка 3.2.2 тражи се студија о процени утицаја на 
животну средину. 
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С обзиром да је у питању веома важна инвестиција а за коју средства треба да 
обезбеде међународне институције,сматрамо да је неопходно и молимо Вас да 
дефинишете додатне услове за понуђаче по питању референци усвојених Студија 
утицаја на животну средину железничке инфраструктуре у претходне 3 године са 
поседовањем решења о сагласности надлежног Министарства. 
 
Одговор 2: 
Неопходно је да Понуђач поседује минимум две Студије утицаја на животну средину 
железничке инфраструктуре у претходне три године са поседовањем Решења о 
сагласности надлежног Министарства. 
 
Питање 3:  
Имајући у виду да је предмет Пројектног задатка свеобухватна модернизација 
електротехничке инфраструктуре, сматрамо да је поред додатних услова у погледу 
поседовања лиценци П141Г2, П141Е1, П141Е4, П150Е3 потребно водити рачуна о 
уклапањима ове инфраструктуре са мостовима и тунелима на овој прузи и 
саобраћајном сигнализацијом. 
 

Молимо Вас  да потврдите да је за израду пројеката који је предмет ове понуде 
неопходно поседовање лиценци П141С1, П142Г1, П143Г1 и да у складу са тим 
извршите измену Конкурсне документације.“ 
 
Одговор 3: 
Поред већ наведених лиценци П141Г2, П141Е1, П141Е4, П150Е3, неопходно је да 
Понуђач поседује и следеће лиценце: П141С1, П142Г1, П143Г1, и у складу са тим 
биће измењена конкурсна документација. 
 

Питање 4:  
У делу број IV Услови за учешће, додатни услови под бр. 1 пословни капацитет, 
тражи се да понуђач има „доказано искуство у изради техничке документације за 
железничку инфраструктуру, што је неопходно доказати референц листом израђене 
пројектне документације из области која је предмет набавке у последње три године 
(2014, 2015 и 2016.)“ 
 

Молимо Вас да прецизирате који пројекти ће се сматрати референтним, на пример 
идејни, Пројекат за грађевинску дозволу или Пројекат за извођење сигнално-
сигуросна постројења, телекомуникациона постројења и електрификацију пруге и 
стабилна постројења електричне вуче и колико таквих перојеката у последње три 
године.“ 
 

Одговор 4: 
Потребно је да Понуђач има најмање пет урађених Идејних пројеката или Пројеката 
за грађевинску дозволу или Главних пројеката или Пројеката за извођење за 
сигнално-сигурносна постројења, телекомуникациона постројења и електрификацију 
пруге и стабилна постројења електричне вуче у последње три године. 
 

Питање 5:  
У делу број IV Услови за учешће, додатни услови под бр. 2 технички капацитет, 
тражи се да „понуђач има лиценциране софтвере, рачунарску опрему и штампаче 
неопходнеза реализацију посла који је предмет набавке“. 
 

Молимо Вас да потврдите да су поред осталих софтвера за цртање (тип AutoCAD 
или слично), потребан и лиценцирани софтвер за симулацију саобраћаја на 
железничким пругама типа OPEN TRACK или слично, имајући у виду важност 
провере пропусне моћи пруге, као и поседовање лиценцираног софтвера за мерење 
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буке уз поседовање сертификата ISO 14001, и да у складу са тим извршите измену 
конкурсне диокументације.“ 
 

Одговор 5: 
Поред већ наведених софтвера, неопходно је да Понуђач поседује и лиценцирани 
софтвер за симулацију саобраћаја на железничким пругама типа OPEN TRACK или 
слично, као и лиценцирани софтвер за мерење буке уз поседовање сертификата ISO 
14001, и у складу са тим биће измењена конкурсна документација. 
 
 
 
                                                                                       Комисија за јавну набавку 


