ВЈН 10/15 Одговори на питања

ОДГОВОР НА ПИТАЊА –ПРИМЕДБЕ УП 7113/15
ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ
ЛИЦА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЈН 10/15 oд 07.12.2015. године
 Одговор на питање број 1.
У вези дилеме понуђача око уговорне казне , уговорна казна ће се примењивати у
односу на прекорачење рока из потписаног уговора и понуде понуђача и тај рок
не мора нужно да 01.05.2016 , као што је и јасно и недвосмислено написано у
конкурсној документацији .
 Одговор на питање број 2.
У вези констатације да постоји контрадикторност између тачака 10.4 и 10.5 ,
наручилац указује да се тачка 10.4 односи на сам процес прибављања дозволе за
рушење и такси које треба да плати Наручилац , а Извршилац ће припремити све
предуслове и ангажовати се на исходовању истих без надокнаде . Тачка 10.5 се
односи на сам процес извршења посла на терну , када треба пријавити
надлежним органима да ће исто започети , платити законске таксе које су
искључива обавеза Извршиоца , а са којима се сваки искусан Извршилац сусреће
свакодневно током свог ангажовања на разним објектима и локацијама на којима
извршава радове из предмета своје делатности.
 Одговор на питање број 3.
Наручилац је недвосмислено навео шта су обавезе понуђача , у овом случају
канцеларијски простор површине око 35 м2 за потребе надзора и наручиоца , са
потребном компјутерском опремом у складу са стандардима за нормално
функционисање при обављању послова који су предмет јавне набавке. Није била
идеја наручиоца да ова ставка оптерети понуђаче , а посебно имајући у виду да би
наручилац само користио и простор и опрему док трају радови а по окончању
посла би све било враћено понуђачу.
 Одговор на питање број 4.
Сматрамо да вам , као искусном понуђачу који може да задовољи критеријуме
да учествује у послу у вези ВЈН 10/15 на „Изради пројекта рушења постојећих
објеката и извођењу радова на рушењу објеката, са вршењем пиротехничког
надзора на локацији касарне „Алекса Дундић“ у Земуну, Београд на катастарској
парцели 10362 К.О. Земун“ , сагледавање приближних количина материјала које
наводите не би требало да представља проблем јер је наручилац обезбедио сву
њему доступну техничку документацију (коју је добио од Војске Србије) и
омогућио вам обилазак локације.
Процену вредности и количину материјала вршиће сам понуђач а не ГДС, и на
основу те процене понуђач може (али не мора) умањити своју понуду и тиме
постати конкурентан . Никаквих накнадних умањења цене из понуде неће бити .
ГДС неће процењивати вредност било ког материјала , сав материјал припада
понуђачу у складу са конкурсном документацијом . ГДС се унапред оградио да
треба сачувати гранитне коцке са платоа испред објеката КН 6 и КН4 које ће бити
искоришћене приликом касније изградње . У међувремену је утврђено да трафо
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из постојеће трафостанице припада наручиоцу тако да ће након демонтаже
припасти понуђачу .
 Одговор на питање број 5.
У вези питања о начину плаћања , износи за плаћање рачунају се сагласно
степену готовости пројеката и степену извршености пиротехничког надзора и на
основу спецификације порушених објеката и уговорених цена за извршење
рушења специфицираних објеката. Никаквог умањења вредности материјала
неће бити , материјал припада понуђачу као што је и у тендерској документацији
недвосмислено наведено и није обавеза наручиоца да доставља јединичне цене
нити је било какво признавање цена материјала предмет ове јавне набавке.
 Одговор на питање број 6.
У вези питања о становима који су предмет плаћања , ради се о новим становима
на разним локацијама који имају употребну дозволу и који су усељиви одмах .
Станови су изграђени у складу са важећим законима и станардима који важе у
Републици Србији.
Захваљујемо се на указаним примедбама и сугестијама, и надамо се да смо вам
помогли у разјашњењу свих ваших дилема у вези ВЈН 10/15.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 10/15
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