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ОДГОВОР 
 

У оквиру Конкурсне документације за ВЈН 04/19 достављена је комплетна 

пројектно-техничка документација за извођење радова. Дана 09.09.2019. године 

са почетком у 11 h, сагласно позиву за подношење понуда у поступку јавне 

набавке ВЈН 04/19, извршен је обилазак локације грађења. Понуђачи су имали 

прилику да се упознају са степеном завршености објекта, да провере 

усклађеност изведених радова са постојећом пројектно-техничком 

документацијом, прегледају и провере локацију, њену околину и постојећа 

ограничења.  

Имајући у виду предвиђени начин уговарања (по јединици мере) све позиције 

које нису обухваћене Конкурсном документацијим за ВЈН 04/19 биће третиране 

као додатни рад.  

Сва постојећа техничка, градилишна и друга документација (укључујући и 

документацију доказа квалитета) за досада изведене радове биће доступна 

изабраном Извршиоцу. Уколико буде евентуално постојала потреба за додатним 

испитивањима, која нису обухваћена Конкурсном документацијом за ВЈН 04/19, 

иста ће бити третирана као додатни рад и тако ће се обрачунавати, у свему 
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сагласно процедурама дефинисаним Законом о јавним набавкама и Конкурсном 

документацијом за ВЈН 04/19. 

Све уочене недостатке на изведеним радовима Извршилац посла биће у 

обавези да отклони, уз писану сагласност Надзора, а уколико исти нису 

специфицирани Техничким спецификацијама датим у Делу 3 Конкурсне 

документације за ВЈН 04/19 исти ће се обрачунавати као вишкови радова или 

као додатни радови, сагласно процедурама дефинисаним Законом о јавним 

набавкама и Конкурсном документацијом за ВЈН 04/19. 

Извршилац посла доставља банкарску гаранцију за гарантни период на 

вредност извршеног посла и гарантује за радове које је он извео. 

Одговорност за скривене недостатке претходног Извршиоца неће сносити 

Извршилац изабран у поступку јавне набавке ВЈН 04/19. 

Наручилац не сматра да су информације о обавезама које је по питању заштите 

изведених радова и штета нанетих другом лицу или имовини и по питању 

документације праћења грађења по ПМИ процедурама имао претходни 

Извршилац битне за предмет ове јавне набавке. 

Претходни Извршилац је извршио пријаву темеља за изведени део темељне 

конструкције објекта ламеле Ф1, Ф2 и Ф3 и испод платоа игралишта, осим 

темеља анекса оквирног габарита 9 м х 16 м (спратности По), који се налази уз 

бочну страну ламеле Ф3 и није изведен. Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре 08.02.2019. издало је Записник о инспекцијском 

надзору којим је констатовано да за изведене темеље нема одступања од 

пројектне документације. Обавеза новог Извршиоца је да након завршетка 

израде комплетних темеља допуни геодетски снимак темеља, све на начин 

дефинисан важећом законском регулативом и предвиђен у оквиру поступка 

спровођења обједињене процедуре, као што је дефинисано у члану 10 тачка 15 

Дела 2 и у оквиру Дела 3 Конкурсне документације за ВЈН 04/19.  
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