Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број: 1548/2
19.03.2018. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ:

појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.21/2018

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број
ЈН ОП 1.3.21/2018 Машински и грађевински радови на локацији ТПС
1/60+2/60+4/60+10/60- Милоша Обилића 36А, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже
градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 16.03.2018.
године у 09,50 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:
ПИТАЊЕ 1:
1. У предлогу уговора - обавезе извођача члан 11 стоји:
- подчлан 15- да постави саобраћајне сигнализације... и
- подчлан 16- да обезбеди и одржава пешачке прелазе...
У предмеру и предрачуну радова не постоје позиције у којима би се приказале цене ових
услуга, а за испуњење ових обавеза трошкови нису мали. Како исказати учешће ових
трошкова у цени?
ОДГОВОР 1:
1. На основу Закона о планирању и изградњи у 5. Обавезе извођача радова и
одговорног извођача радова, члан 152 дате су обавезе Извођача радова и Одговорног
извођача радова, између осталог се наводи и:
2) организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење
несметаног одвијања саобраћаја, заштиту околине за време трајања грађења;
3) обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних
објеката и саобраћајница);.. "
На тај начин су прописане обавезе Извођача, а обавеза Инвеститора је да
изабраном Извођачу достави Главни пројекат сигнализације док трају радови на
предметној локацији.
ПИТАЊЕ 2:
2. Да ли се може добити извод из пројекта подстанице (основа и пресек) или се може добити
на увид пројекат ТПС, због лакшег формирања цена?

ОДГОВОР 2:
Увид у пројектну документацију за изградњу ТПС се може извршити сваког радног
дана уз претходно заказивање .
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Заказивање прегледа техничке докуметације за наредни дан се може извршити код
службе за јавне набавке ЈП,,Топлификације‚‚ на маил који је неведен као контакт у
конкурсној документацији за предметну јавну набавку

ПИТАЊЕ 3:
У предмеру позиција -одвоз вишка земље на градску депонију.
На градску депонију уз надокнаду се може одвести недељно 20 м3 земље, а депонија
тврдог отпада на Игми у 95% случајева је затрпана и неупотребљива па самим тим изводјачи
су упућени да се сами сналазе , па се и транспортне даљине повећавају на 10-15 км од града.
Да ли се може изменити транспортна даљина у предмеру и предрачуну или где одлагати
ископани материјал?
ОДГОВОР 3:
У конкурсној документацији је наведено да у обрачун треба урачунати и комуналну
таксу за депонију, и да се о том износу треба распитати код належног комуналног
предузећа.

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
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