ПУ „МИЛИЦА НОЖИЦА“
ВЛАДЕ ДАНИЛОВИЋА БР.9
ДЕЛ.БР: 11734
ДАТУМ: 12.12.2019.године
ВАЉЕВО
Предшколској Установи „Милица Ножица“, у складу са чланом 63. став 2. и
став 3. Закона о јавним набавкама и упутству из конкурсне документације,
достављен је захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за ЈН.Бр. 1.2.2/2019 од стране понуђача:
ПИТАЊЕ БР.1 :
 Према Члану 3.
„Обавезе пружаоца услуга :
- да о свом трошку обезбеди сву потребну претходну документацију
потребну за рад“.
На коју преходну документацију потребну за рад се ово односи?
ОДГОВОР БР.1 :
 Односи се на документацију која је наведена у члану 4 Уговора на страни 21
конкурсне документације (Пружалац услуге се обавезује да обезбеди о свом
трошку и у својој режији :
- Катастарско-топографски план за предметне катастарске парцеле број
5925 и 5927 КО Ваљево – по потреби, у случају да је потребно више
података него што садржи постојећи КТП који доставља Инвеститор;
- Геотехнички елаборат за предметне парцеле;
- По потреби изврши испитивање постојећег стања конструкције
- Додатно снимање постојећег стања – по потреби, у случају да снимак
постојећег стања који доставља Инвеститор не садржи довољно
података).
Поред наведеног, обавеза пружаоца услуге се односи и на евентуално
додатну документацију која није наведена, а за коју пружалац услуге
сматра да му је потребна.
ПИТАЊЕ БР.2 :
 Да ли трошкови за издавање Услова комуналних кућа и све припадајуће
таксе ЦЕОП-а падају на терет Наручиоца или Пружаоца услуга?
ОДГОВОР БР.2 :
 Трошкови издавања услова комуналних кућа и све припадајуће таксе
ЦЕОП-а падају на терет наручиоца.

ПИТАЊЕ БР.3 :
 У пројектном задатку у делу : ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
„Пројекат електричних инсталација урадити према следећим захтевима :
1) Предвидети место прикључка главног напојног кабла на објекат и место
мерно-разводног ормара;“
Да ли се предвиђа израда пројекта приводног кабла од ТС до КПК објекта и
да ли је то обавеза Пружаоца услуга?
ОДГОВОР БР.3 :
 Обавеза Пружаоца услуге је да обезбеди пројектну документацију и
потребне дозволе за изградњу приводног кабла, а према условима
надлежне ЕД.
ПИТАЊЕ БР.4 :
 Да ли ћете прихватити лиценцу 314 уместо лиценце 313 пошто оне
покривају исту област пројектовања?
ОДГОВОР БР.4 :
 Наручилац ће прихватити и лиценцу 314 уместо лиценце 313.

Комисија за јавне набавке

