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Комисија за Јавну набавку 

IV Број 404-73-11/2019 

Датум: 23.06.2019. године 

СОКОБАЊА 

             

                                               

ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку у отвореном поступку –  Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију 

зграде општине 2, БР. ЈН 23/19 

 

 

Дана 20.06.2019. године, примили смо  захтев за додатне информације/појашњења у вези 

јавне набавке у отвореном поступку –   Израда пројектно-техничке документације за 

реконструкцију зграде општине 2, БР. ЈН 23/19 у оквиру кога су постављена следећа питања: 

 

„1.       U Projektnom zadatku, na strani 4/37, navedeno je da ponuđač treba da obezbedi, tokom 

izvođenja radova a i nakon završetka radova, svu potrebnu atestnu dokumentaciju, sva potrebna 

merenja i snimanja koja su potrebna u postupku tehničkog prijema (Odnosi se naročito na 

ispitivanje elektroinstalacija, mašinskih instalacija, uzemljenja, energetski pasoš, projekat 

izvedenog stanja i sl) – Pojasniti jasno i nedvosmisleno? 

1.1.  Da li je obaveza ponuđača predmetne usluge ove javne nabavke da vrši navedena ispitivanja 

tokom izvođenja radova?  

1.2. Ukoliko je odgovor na pitanje 1.1. potvrdan, molimo da pojasnite iz kojih razloga će izvođač 

radova biti oslobođen zakonskih obaveza u smislu dokazivanja kvaliteta radova koje izvodi? 

1.3. Da li će naručilac za predmetni objekat pribavljati integrisanu dozvolu? 

1.4. Da li će obaveza ponuđača biti praćenje izvođenja radova na rekonstrukciji objekta Opština 2 i 

u kom obimu? 

1.5. Ukoliko je odgovor na pitanje 1.4. potvrdan molimo da jasno navedeta da li je potrebno 

ponuditi i uslugu vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na rekonstrukciji objekta Opština 2 

a za koju nabavljate uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije? 

2.       U Projektnom zadatku, na strani 6/37, navedeno je da sastavni deo Idejnog projekta čini 

Studija upravljanja otpadom. Molimo da jasno navedete koju licencu/ovlašćenje/uverenje treba da 

poseduje lice koje će izraditi zahtevanu studiju.  

3.       U projektnom zadatju, na strani 6/37, navedena je Dokumentacija tokom izvođenja radova.... 

Molimo da objasnite kakve su obaveze ponuđača usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije u 

toku izvođenja radova i po kom osnovu se budući izvođač oslobađa dokazivanja kvaliteta radova 

koje će izvoditi? 



  

4.       Ukoliko proračun požarnog rizika predmetnog objekta pokaže neophodnost ugradnje 

stabilnog sistema dojave požara, da li ponudom treba obuhvatiti i ovaj projekat?“ 

Комисија за јавну набавку је дана 23.06.2019. године, размотрила постављена питања и на 

основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације 

/појашњења, на постављена питања: 

 

Одговор на питање бр. 1. 

Питање 1 

• атест о исправности електроинсталација који подразумева и мерење отпора уземљења , 

атест о исправности громобранских инсталација, извештај о испитивању инсталација КГХ, 

атест о испитивању стабилг система за дојаву пожара, енергетски пасош, као и пројекат 

изведеног стања, односно сепарат ако је током градње дошло до одступања од пројектне 

документације превидом начињеним од стране пројектанта. Односно све доказе које би и сам 

извођач набавио на тржишту. 

• Сва мерења током градње вршиће извођач радова, а резултати ће бити достављени 

пројектанту. 

• Не подразумева интегрисану дозволу. 

• Током извођења радова пројектант је у обавези да даје сва потребна појашњења, на 

писани захтев надзорног органа, односно инвеститора и по потреби (личној процени) обиђе 

градилиште, а ради давања појашњења, сагласности и сл. из своје надлежности. 

• Инвеститор ће ангажовати надзор над извођењем радова. Понуда не обухвата услуге 

стручног надзора. 

 

Одговор на питање бр. 2.  

За лице које треба да изради Студију управљања отпадом не тражи се посебна лиценца, већ 

исту израђује дипломирани инжењер заштите животне средине. 

 

Одговор на питање бр. 3. 

За  све евентуалне проблеме који могу настати  током  извођења радова  (вшкови, неопходност 

извођења неуговорених позиција, превид у техничкој документацији и сл.), а који су последица 

непотпуне, неодговарајуће и сл. техничке документације те дође до измена током извођења 

радова пројектант је у обавези да изради пројекат изведеног стања односно сепарат, а  да током 

извођења радова, на захтев надзорног органа или инвеститора,  даје сва потребна појашњења 

у виду цртежа, дописа, елабората и сл. 

 

Одговор на питање бр. 4. 

Уколико прорачун пожарног ризика покаже неопходност уградње стабилног система за 

дојаву пожара Израђивач пројектне документације је у обавези да изради и пројекат система 

за дојаву пожара. 

 

Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

  Комисијa за јавну набавку с.р. 

 


