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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 

БРОЈ:B01.01-2993/6 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈЈН 49/20(1.2.34)  

ДАТУМ:02.07.2020.године 

ЛАЗАРЕВАЦ 

 

 

ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) БРОЈ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 49/20 (1.2.34)  

 

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и 

конкурсном документацијом за ЈН 49/20 (1.2.34),дајемо одговор(појашњење) конкурсне документације за јавну 

набавку услуге–израда техничке документације за реконструкцију цевовода у Милована Лазаревића ЈН 49/20 

(1.2.34). 

 Заинтересовано лице у смислу члана 3. став 5.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 ; 

14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 29.06.2020.године, захтев за додатним појашњењем у 

вези припреме понуде  за ЈН 49/20 (1.2.34), односно  следећa питањa: 

 

 

ПИТАЊА (ЦИТИРАНО):   

„Прегледом конкурсне документације за набавку услуге – израда техничке документације за реконструкцију 

цевовода у Милована Лазаревића ЈН 49/20 (1.2.34), достављамо следећа питања пре доставе понуде и то: 

• Питање бр.1: Пројектни задатак је веома кратак и без детаљнијих описа. 

• Питање бр.2: Како се ради о реконструкцији, ради се IDP а не PGD и извод по члану 145. 

• Питање бр.3: Чије су геодетске подлоге и какве? 

• Питање бр.4: Није дефинисан пречник цевовода па је то обавеза Пројектанта да докаже на основу 

математичког модела водоводног система Лазаревца. 

• Питање бр.5: Није дефинисан материјал цевовода. 

• Питање бр.6: Нису наведени додатни услови: референце, број одговорних пројектаната и којих? 

• Питање бр.7: Дати рок је кратак ако само за локацијске услове треба 30 дана и више, а не од дана 

потписивања Уговора. У рок не улази време прибављања локацијских услова. 

• Питање бр.8: Дефинисано је плаћање на крају израде документације у року од 45 дана. Може ли 
плаћање да иде по фазама израде? 

• Питање бр.9: Чија је обавеза прибављање локацијских услова? 

• Питање бр.10: Пожељно је, као у ранијим јавним набавкама обилазак терена са издавањем потребне 

потврде.“ 

 

ОДГОВОР: 

 

• Одговор бр.1: Због једноставности предметне ситуације, обим пројектног задатка је у складу са 

потребама. Имате слободу да поставите конкретно питање. 

• Одговор бр.2: Техничка докуметнација треба да обухвата следеће: 
- Идејни пројекат 

- Пројекат за извођење 

• Одговор бр.3: Подлоге које поседује ЈПКП „Лазаревац“ су интерне, Понуђач је у обавези да обезбеди 

остале, о свом трошку (географско-топографске и остале). 

• Одговор бр.4: Сами сте одговорили на питање. 

• Одговор бр.5: Није јасно специфицирано који је тип материјала за изградњу цевовода потребан, али се 

намеће закључак да је пожељно предвидети HDPE водоводне цеви као најекономичније решење. 

• Одговор бр.6:   Потребно је да Понуђач има у моменту отварања  понуда , у било ком облику радног 

ангажовања,: 

- Минимум 1 (једног) одговорног пројектанта (лиценца 313 или 314) 
               Потребно је да понуђач  поседује технички капацитет и то: 

- 1 лиценциран софтвер за израду графичке документације (AutoCAD) 

- 1 лиценциран софтвер за нумеричко моделирање водоводних мрежа 

• Одговор бр.7:  Рок за израду и достављање техничке документације: 60 дана од дана закључења уговора 

и достављања  средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

• Одговор бр.8:   Начин плаћања  остаје како   је дефринисано конкурсном документацијом а све у складу 

са  Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ 

број 119/2012, 68/2015 и 113/2017 и 91/2019. 

• Одговор бр.9: Прибављање локацијских услова је у обавези Понуђача. 

• Одговор бр.10:  Обилазак терена  је пожељан (учесници самостално сносе своје трошкове). Необилазак 

није основ за искључење . 

 

Наручилац ће  издати одговор  и измењену конкурсну документацију, објавити на својој интернет страници и 

Порталу јавних набавки.  


