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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом
понуде у поступку јавне набавке мале вредности: Услуга израде пројектно-техничке
документације и услуга техничке подршке у управљању објектима, за потребе РФЗО, редни
број набавке: 404-22-228/15-16.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15,
68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке Услуга израде пројектно-техничке
документације и услуга техничке подршке у управљању објектима, за потребе РФЗО, ЈНМВ бр.404-22228/15-16, обратило се Републичком фонду за здравствено осигурање захтевом за појашњењем у
вези са припремањем понуде. Захтев број 08/3 404-2-16/15-9, од 22.09.2015.
Питање заинтересованог лица и одговор Комисије:
Питањe 1:
„За колико је објеката потребно урадити техничку документацију и колика је просечна
површина једног објекта?“
Одговор:
Наручилац нема унапред планиране и дефинисане пројектне активности. Врста и број
(количина) техничке документације која ће бити израђена условљена је проценом неопходних радова
и потребама Наручиоца током периода важења уговора, како је наведено на страни 6/35 КД, у одељку
4. Техничка спецификација, под насловом – Израда пројектно-техничке документације (врста и број).
Врста и број (количина) техничке документације која ће бити израђена условљена је и износом
финансијских средстава Наручиоца, који износ је опредељен за ту намену, како је наведено на страни
34/35 КД, у члану 13. став 2. Модела уговора.
Питањe 2:
„У обрасцу бр.3 (рекапитулација понуде) шта се подразумева под тачком 13. Елаборат?“
Одговор:
Елаборат је врста техничке документације у коме је стручно изложено и детаљно описано
стање конкретног објекта/простора Наручиоца, за који се елаборат израђује, који садржи
класификацију и процену неопходних радова са техничким описом исказаним кроз попис са
предмером и предрачуном истих, а по потреби садржи и скице-цртеже, шеме и сл.
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