На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12
и 68/15) Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике Србије,
доставља заинтересованим понуђачима, за „Набавка услуга израде планске документације
за потребе граничних прелаза “, ЈН 25/19, следеће:
1. Питање од стране потенцијалног понуђача:
„Питање бр. 1. На страни 25 од 62 Конкурсне под тачком 1.2 прописан је ПОСЛОВНИ
КАПАЦИТЕТ: - да има најмање 5 (пет) реализованих уговора, закључена у
последње 3 године (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу
јавних набавки),кумулативне вредности не мање од 10.000.000,00 динара без
ПДВ-а, без обзира да ли се подноси понуда за једну или више партија.
НАПОМЕНА: Предметни уговори морају се односити на израду планске документације
и пројекта препарцелизације и геодетског обележавања.
Појасните: да ли је за наручиоца прихватљиво да докаже да је реализовао најмање
5 посебних уговора од којих су неки са предметом израда планске документације,
неки за предмет имају пројектну препарцелизацију, а неки геодетско
обележавање, а збир извршених услуга по тим уговорима је не мањи од 10.000.000,00
динара без ПДВ-а
Указујемо да на начин
како сте прописали ограничавате конкуренцију,
искључујете понуђаче који су по посебним уговорима за сваку захтевану услугу у
задатом периоду реализовали веће вредности у кумулативу, али не по појединачним
уговорима у којима су уговорене све три услуге.”
Одговор наручиоца:
За наручиоца ј е прихватљиво да понуђач докаже да је реализовао најмање 5
посебних уговора који за предмет имају било коју од наведених услуга (или више њих):
израду планске документације или пројекта препарцелизације или геодетског
обележавања, а да је збир извршених услуга по тим уговорима је не мањи од
10.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Нручилац ће у складу са тим прецизирати конкурсну документацију, а ради
постизања веће конкуренције, извршиће и измену конкурсне документације и то на
начин да дозвољава да се пословни капацитет докаже закљученим уговорима у
периоду од 5 година до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, уместо 3 године, а у складу са Законом о јавним набавкама.
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2. Питање од стране потенцијалног понуђача:
„Прописали сте у конкурсној документацији садржину модела уговора.
Да ли се потписује уговор за сваку партију појединачно, односно да ли се
достављају
банкарске
гаранције
наведене
у
поглављу
СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ, јер ако се не поштују
уговорне одредбе за једну партију не значи да их понуђач неће поштовати ни по
уговору за другу партију?“
Одговор Наручиоца:
На ово питање Наручилац је већ одговорио у објављеном Појашњењу број 1:
„Дозвољено је да понуђач достави једно писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранција за повраћај авансног плаћања, а које би обухватило све партије
за које понуђач подноси понуду. Битно је да у писму о намерама буде наглашено на
које партије се односи.
Наручилац наглашава да ће изабрани понуђач бити у обавези да достави банкарске
гаранције посебно за сваку партију, с обзиром да ће се закључивати посебан уговор за
сваку од партија.
Дозвољено је да понуђач у понуди достави један потписан модел уговора, а у члану 2.
Модела уговора да наведе све граничне прелазе за које подноси понуде.“
3. Питање од стране потенцијалног понуђача:
„У моделу уговора у члану 19 предвиђене су измене и допуне уговора, што неће боти
могуће ако наручилац не пропише у конкурсној документацији у којим
околностима и под којим условума може доћи до измене уговора.“

Одговор Наручиоца:
У моделу уговора у члану 19. предвиђене су измене и допуне уговора у складу са чланом
115. Закона о јавним набавкама.
4. Питање од стране потенцијалног понуђача:
„У Моделу уговора прописали сте да се уговор примењује од дана увођења у посао- Шта
је предуслов за дан увођења у посао, која активност наручиоца?“

Одговор Наручиоца:
Дан увођења у посао је пријем овлашћења Наручиоца да израђивач плана може у име
и за рачун Наручиоца започети активности за израду планске документације пред
органима локалне самоуправе.
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5. Питање од стране потенцијалног понуђача:
„Образац структуре цена дефинисан на страни 59 од 62 не садржи упутство
за попуњавање што је супротно члану 61. став 1. тачка 7) ЗЈН- Допуните
наведени образац?“
Одговор Наручиоца:
У измењеној конкурсној документацији биће објављен измењен образац структуре
цене.

6. Питање од стране потенцијалног понуђача:
„Како обрачунати рок важности уговора? Како обрачунати рок извршења уговорних
обавеза , а како обрачунати дужину гарантног рока? Наведено је потребно да би
понуђачи поднели уз понуду ваљана писма о намерама банке за издавање банкарске
гаранције.“
Одговор Наручиоца:
На страни 50 дефинисани су рокови за поједине делове планске и пројектне
документације у радним данима. Укупни рок извршења уговорних обавеза зависи и
од ажурности рада органа локалне самоуправе, тако да можемо закључити да је
календарски рок за извршења уговорних обавеза крај следеће године.
У складу са тим, у писма о намерама банке за издавање може бити назначено да је
крајњи рок важности уговора 31.12.2020. године, а остали рокови се рачунају у складу
са тим.

У складу са горе наведеним биће објављена измењена конкурсна документација као и
продужен рок за подношење понуда до 06.09.2019. год, до 08:00 часова.
НАПОМЕНА: Наручилац је приликом наведених измена конкурсне документације,
утврдио да обавезни услов наведен на страни 24. конкурсне документације, под тачком
4), није неопходан за овај предмет јавне набавке, па ће у измењеној конкурсној
документацији тај услов бити избрисан.

У Београду, 29.08.2019. год

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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