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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга 

– Централно складиште средстава за одбрану од поплава - локацијa Сурчин - Урбанистички пројекат, ИДР 

са Геотехничким елаборатом, Грађевински и електродео, ПГД и ПЗИ, редни број ЈН 5/137-2019 

 

 

 

ПИТАЊА: 

 

 Поштовани, 

Овим путем упућујемо питања/захтев за појашњење конкурсне документације за услугу израде „ИДР са 

Геотехничким елаборатом, грађевински и електро део, ПДГ и ПЗИ за Централно складиште средстава за одбрану од 

поплава-локација Сурчин“, ЈН бр. 137/2019 (Број: Оу.5/137/4-2019). 

1. На обрасцу Потврде о извршеним услугама (Образац VI.7.) на страни 28. Конкурсне документације, у 

доњем десном углу стоји да исти оверава ПОНУЂАЧ, а то је образац који мора да овери Наручилац (Инвеститор) за 

кога је Понуђач извршио предметну услугу. Да ли ћете извршити измену наведеног обрасца, тако што ћете уместо 

речи Понуђач, у доњем десном углу убацити реч Наручилац (Инвеститор)? 

2. На страни 15-тој конкурсне документације, грешком је код начина доказивања техничког капацитета, у 

тачки 3. убачен део реченице који гласи: „Arc Gis или одговарајући софтверски пакет, и лиценцирани софтвер за 

хидрауличко моделирање течења у отвореним токовима“. С обзиром, да се тачком 3. конкурсне документације 

захтева да понуђач има програмске пакете: Autocad, Arm Cad, Tower 7.0, Geostudio 2012, да ли ћете изменити 

конкурсну документацију у делу који се односи на начин доказивања техничког капацитета, тако што ћете избацити 

грешком убачену горе назначену реченицу? 

 

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. Наручилац ће у том делу изменити Конкурсну документацију (Образац VI.7. Потврда о 

извршеним услугама на страни 28. Конкурсне документације), а исправка исте биће објављена на Порталу 

јавних набавки. 

2. На страни 15. Конкурсне документације, у Табели додатни услови, под редним бројем 3. (колона 

3. – Начин доказивања) очигледном омашком је наведено да понуђач у циљу испуњења додатног услова 

који се тиче техничког капацитета треба да достави уговор или фактуру и пописне листе на дан 31.12.2018. 

године за Arc Gis или Gis одговарајући софтверски пакет и лиценцирани софтвер за хидрауличко 

моделирање течења у отвореним токовима, те ће Конкурсна документација у том делу бити исправљена, 

а исправка исте биће објављена на Порталу јавних набавки. 

 

 У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама овај одговор објављује се на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници наручиоца.  

 
 

Комисија за јавну набавку 

 


