Питања и одговори:
Заинтересовано лице је дана 20. 02. 2017. године, у вези јавне набавке број ЈН
50916/1 – 1 - 21, која се односи на набавку Електо ормана са пумпним
агрегатима, поставило следећа питања:
Питање:
1. „У конкурсној документацији у делу Напомена 2: Обавезна документација која се
доставља након потписивања уговора, у тачки 2.4. Идејни пројекат адаптације за
извршене машинско/грађевинске радове наведено је да идејни пројекти за тражене
локације треба да буду израђени у свему према Закону о планирању и изградњи
("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
Да ли у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл.
гласник РС", бр. 23/2015 и 77/2015) Идејни пројекат за П.С. Љуберађа и П.С.
Бабушница подразумева израду и испоруку:
•

Главне свеске

•

Свеске за грађевински пројекат

•

Свеске за машински пројекат

•

Свеске за електро пројекат

Подразумва ли техничка документција и израду Студије заштите животне средине и
Елаборат заштите од пожара“?
Одговор:
„Идејни пројекти за тражене локације треба да буду израђени у свему
према Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014). Што подразумева да буде и у складу
„ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И НАЧИН ВРШЕЊА
КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕМА КЛАСИ И НАМЕНИ ОБЈЕКАТА“ који
је Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донело на основу
члана 201. став 5. тачка 11) Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13– УС, 50/13– УС, 98/13–УС,
132/14 и 145/14).

Ни у једном делу тендерске документације нису поменути термини техничка
документација, студија заштите животне средине и Елаборат заштите од
пожара. Све тражено је децидно наведено тендерском документацијом, и нигде се
не помињу студија и елаборат самим тим они нису предмет тендера“.

у Нишу,
21.02.2017.године

ЈКП „Наисус“ Ниш
Миомир Стаменковић
Службеник за јавне набавке

