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ОДГОВОР НА ПИТАЊА –ПРИМЕДБЕ УП- 7273/15 ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЈН 10/15 oд 11.12.2015. године


Одговор на питање 1.1
Понуђеним роком завршетка радова сматраће се онај рок који сте уписали у
Модел уговора. Датум 01.05.2016. године је крајњи рок, те ће се понуда која која
гласи на неки доцнији датум сматрати неприхватљивом.



Одговор на питање 1.2
Остављени датум у Конкурсној документацији је у функцији наглашавања
датума 01.05.2016. године, те уколико понуђач не упише датум, сматраће да је
понуђени датум 01.05.2016. године.
Понуђени рок који понуђач треба, односно има могућност да упише, односи се
на завршетак свих уговорних обавеза.



Одговор на питање 2.
Преломи страна у Конкурсној документацији нису препрека за давање
прихватљиве понуде.







Одговор на питање 3.
Наручилац очекује од изабраног понуђача да, након што уради пројекат рушења
и обезбеди дозволе за уклањање објеката, на крају и
уклони објекте и
рашчисти локацију касарне „Алекса Дундић“ у Земуну ,Београд, како би
Наручилац на тој локацији могао да изгради планиране садржаје . Наручилац је
на порталу јавних набавки објавио ВЈН 10/15 чији је предмет : Израда пројекта
рушења постојећих објеката и извођење радова на рушењу објеката, са вршењем
пиротехничког надзора на локацији касарне „Алекса Дундић“ у Земуну, Београд
на катастарској парцели 10362 К.О. Земун и услуга по овлашћењу наручиоца
што значи обезбеђење техничке контроле техничке документације и
прикупљање свих потребних сагласности и дозвола, укључујући и дозволу за
уклањање објеката.
Прикупљање свих потребних сагласности и дозвола биће обавеза изабраног
понуђача.
Одговор на питање 4.
Уколико неки од станова чија је укупна вредност скоро десет пута већа од
очекиване вредности ВЈН 10/15 у међувремену буду резервисани или продати ,
они неће бити понуђени у компензацију приликом потписивања уговора са
изабраним понуђачем.
Одговор на питање 5.
ГДС је власник локације касарне Алекса Дундић и објеката који су на локацији .
Када буде изабран Извођач , и када се потпише уговор, све обавезе у вези
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будућег отпада који настане рушењем објеката преузеће извођач .Сматрамо да
смо понудили сасвим довољно информација и омогућили обилазак локације и
упознавање са истом , да искусни понуђач може сачинити квалитетну и
прихватљиву понуду чији је крајњи циљ уклањање постојећих објеката и
рашчишћавање локације касарне „Алекса Дундић“ у Земуну , Београд, како би
Наручилац на тој локацији могао да изгради планиране садржаје .
Предвиђено је конкурсном документацијом да се наведу евентуални
подизвођачи које понуђач планира да ангажује .
Прикупљање свих потребних сагласности и дозвола је обавеза изабраног
понуђача.


Одговор на питање 6.
Основ за давање понуде за ВЈН 10/15 је , између осталог , и:
- Табеларни приказ објеката-прилог 3;
- Опис постојећих објеката –прилог 4.
- Обилазак локације и преглед објеката.
Сматрамо да смо понудили сасвим довољно информација и омогућили обилазак
локације и упознавање са истом , да искусни понуђач може добити одговоре на
сва техничка питања и сачинити квалитетну и прихватљиву понуду чији је
крајњи циљ уклањање постојећих објеката и рашчишћавање локације касарне
„Алекса Дундић“ у Земуну , Београд, како би Наручилац на тој локацији могао
да изгради планиране садржаје .
напомена наручиоца : на питање у вези резервоара је већ кроз измене и допуне
КД дат одговор заинтересованом потенцијалном понуђачу.



Одговор на питање 7.
Понуђач је , својим ранијим дописом, дао констатацију о потенцијално
радиоактивним садржајима на локацији а Наручилац се, у име свих других
понуђача , захвалио на том запажању.
Наручилац је, између осталог,
предвидео претходни обилазак локације на
основу кога би искусан понуђач могао да сачини понуду, а све детаље који се
тичу израде пројекта рушења даће одговорни пројектанти и потврдиће техничка
контрола. Пројекат рушења даће одговор на сва постављена питања у вези
поступања са отпадом који настане на локацији касарне „Алекса Дундић“.



Одговор на питање 8.
Обавеза понуђача је да опреми две канцеларије потребном компјутерском
опремом, у складу са стандардима, за нормално функционисање при обављању
послова који су предмет јавне набавке. Инсталисање основног софтвера је
обавеза понуђача. По окончању посла ће све бити враћено понуђачу.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 10/15

