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ОДГОВОРИ 

 

Део А 

 

1. Предмет ВЈН 11/17 је пројектовање и извођење система техничке заштите у стамбеном 

објекту 3 и пројектовање и извођење система контроле приступа паркинг простора на 

етажи приземља у стамбеним објектима 7 и 8 на локацији стамбено насеље “Др. Иван 

Рибар” Београд. 

 

У Делу 3 Конкурсне документације – техничке спецификације, дати су сви потребни 

технички подаци, а пре свега пројектни задатак према коме се радови који су предмет 

ове ЈН морају испројектовати, од стране Наручиоца одобрити и извести. Пројектни 

задатак има врло јасне и детаљно описане системе, њихов рад, функционалност, 

карактеристике опреме, спецификацију исте и сл...    

 

2. Понуде се вреднују на начин дефинисан Конкурсном документацијом. Сва решења 

морају задовољити све специфициране захтеве, а критеријум за избор Понуда 

дефинисан је Конкурсном документацијом за ВЈН 11/17, у Делу 1 (страна 22 од 111), 

тачка 3) 18 Критеријум и додатни критеријум за доделу уговора: 
 

„ 3) 18 Критеријум и додатни критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

У случају исте понуђене цене, предност има понуђач који понуди краћи рок за 

извршење посла.“ 

 

На страни 28 и 29 конкурсне документације ВЈН 11/17 у делу 4) 4. цена, аванс и начин 

плаћања и рок завршетка радова,  може се сагледати и дати структура цена по 

системима имајући у виду сва потребна појашњења о истим у Делу 3 конкурсне 

документације – техничке спецификације.  

 

Део Б 

 

1. Елемент финансијског капацитета који се односи на остварени приход одређен је у 

складу са обимом и процењеном вредношћу јавне набавке и у складу је са износима 

допуштеним Законом о јавним набавкама. Процењена вредност јавне набавке утврђена 

је на основу истраживања тржишта и досадашњих искустава. 

 

2. Обавеза извођачаја је да пројектну документацију изведу и у складу са одредбама 

Закона о приватном обезбеђењеу а самим тим и израда акта о процена ризика у заштити 

лица, имовине и пословања и акт о планирању система техничке заштите. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 11/17 

 

                                                       


