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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Одговор 2 на захтев за додатне информације или
појашњења од 10. октобра 2016. године, у вези са припремањем понуде за јавну
набавку мале вредности број 08/2016 за услуге – Израда елабората и главног пројекта
заштите од пожара за пројектну документацију - успостављање Дата центра Backup
Centar и Disaster Recovery.
Питање 1. Чија је обавеза плаћања таксе за сагласност МУП-а на пројектно техичку
документацију?
Одговор:
Обавеза плаћања таксе за сагласност МУП-а на пројектно техичку документацију пада
на терет добављача.
Питање 2. У конкурсној документацији стоји да је рок за израду пројеката 20 дана од
потписивања уговора, а у моделу уговора стоји да је рок 10 дана од дана обострано
потписаног уговора.
Одговор:
Рок за израду пројеката је 20 дана а не 10 дана.
Питање 3. Да ли наручилац располаже техничком документацијом у dwg и doc или
docx формату (едитабилна верзија дигиталне документације), и да ли су остале фазе
пројеката у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката.
За израду Елабората за заштиту од пожара уз Идејни пројекат Реконструкције и
Адаптације Дата центра потребно је 10 радних дана од достављања све неопходне
документације.

Изради Главног пројекта заштите од пожара се приступа тек по добијању одобрења за
извођење радова у складу са чланом 145, након чега је потребно 10 радних дана за
његову израду.
Одговор:
Наручилац располаже са техничком документацијом у dwg и doc формату.
У фази припреме je прибављање сагласности прописане Законом о планирању и
изградњи.
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