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ПРЕДМЕТ: Питањa и одговори бр. 3 за јавну набавку радова-одржавање
објеката високоградње, по партијама, у отвореном поступку, број набавке
68/2018
Питање 1:
„Заинтересовани, потенцијални понуђач указује на недостатке и неправилности у
конкурсној документацији према члану 63. став 2. ЗЈН и сходно томе захтева измену
и допуну конкурсне документације за горе наведену ЈН 68/2018 –партија 1 , обзиром
да не садржи предмер радова позиције радова. Самим тим недостаје образац у
којем би се исказале јединичне цене према јединици мере и на основу захтеваних
количина
понуђачби
исказао
укупну
вредност
понуде.
ТЕХНИЧКЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ дакле нису дефинисане тако да понуђач сачини прихватљиву и
одговарајућу понуду, док у партији 2 образац структуре цене садржи све потребне
податке за давање прихватљиве и одговарајуће понуде . Такође за партију 2 дати су
цртежи потребни за израду понуде док партија 1 исте не садржи.
Молимо да отклоните недостатке и неправилности и измените конкурсну
документацију како би понуђач могао израдити понуду на бази захтеваних података
горе наведених.
Одговор 1:
Наручилац је у конкурсној документацији бр. 24/2018-3246 од 23.23.11.2018.
године, за јавну набавку-одржавање објеката високоградње, по партијама,
у отвореном поступку, број набавке 68/2018, у делу: „Партија 1: Санација објекта
станичне зграде у железничкој станици Сремска Митровица са израдом
техничке документације“, дао детаљан Пројектни задатак за израду техничке
документације за радове на адаптацији и санацији станичне зграде у
железничкој станици Сремска Митровица, на основу ког су потенцијални
понуђачи обавезни да сачине техничку документацију за извођење радова,
који су детаљно описани у самом Пројектном задатку.
Радови на санацији објекта станичне зграде у железничкој станици Сремска
Митровица изводиће се на основу тако сачињене техничке документације.
Потенцијалним понуђачима је омогућено да свакодневно обиђу објекат
железничке станице, упознају се са чињеничним стањем. У циљу што
квалитетније припреме понуде, Наручилац је, за све заинтересоване
потенцијалне понуђаче, у понедељак, 10.12.2018. године, у теремину од 11 до
13h, у железничкој станици Сремска Митровица, обезбедио присуство стручних
лица испред „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., која ће давати сва

потребна разјашњења везана за израду техничке документације као и само
извођење радова.
Измена конкурсне документације за предметну набавку није неопходна,
Наручилац је припремио неопходну подлогу за достављање квалитетне
понуде, а у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и конкурсне
документације, одговориће на све евентуалне захтеве за разјашњењем
конкурсне документације.
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