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Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку услугe – 

Израда пројекaта за стабилне инсталације за дојаву пожара, JНМВ број 7/2018. 

 

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију 

 

Питања: 

 

1. Да ли наручилац поседује подлоге, тј. цртеже или скице основа објеката било које врсте 

у било ком формату (електронском, штампаном) који се могу искористити за израду тражене 

пројектне документације и да ли ће исти бити доступни пружаоцу услуге? 

2. Коју врсту пројектне документације је потребно направити , пројекат за грађевинску 

дозволу (ПГД), идејни пројекат (ИДП) или пројекат за извођење (ПЗИ)? 

3. У оквиру конкурсне документације дат је кратак опис предмета набавке, као и списак 

објеката за које је потребно извршити пројектовање инсталације система за аут. Дојаву пожара 

који укључује податке о величини објеката и постојећим, старим инсталацијама за дојаву пожра 

које је потребно заменити новим. По основу члана 61. ЗЈН став 1. Наручилац је дужан да 

припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме 

прихватљиву понуду, међутим увидом у опис предмета набавке може се закључити да подаци 

који су објављени у конкурсној документацији не садрже довољно информација и нису 

довољно детаљни да би потенцијални понуђачи могли прецизно одредити своје трошкове у 

смислу ангажовања својих кадровских и техничких ресурса на изради пројектне документације, 

па самим тим и цену која представља један од главних делова понуде, те Вас у том смислу 

молимо да допуните конкурсну документацију пројектним задатком, који иначе формира 

инвеститор и који је предуслов за израду одговарајуће пројектне документације. Шта више, 

Законом о планирању и изградњи прописано је да врста пројекта, који је предмет ове набавке 

мора, између осталог да садржи и пројектни задатак, оверен од стране инвеститора. Стога, 

претпостављамо да наручилац има дефинисан пројектни задатак, те га овим путем молимо да 

исти објави као део конкурсне документације. 

 

Одговори: 

1. У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, на страни 6 од 35, наведено је:  

,,Изабрани понуђач је у обавези да пре израде Пројеката изврши обилазак и снимање наведених 

објеката“. Такође, на страни 26 од 35 конкурсне документације, чланом 2 став 5. Модела 

уговора прописано је:,,Пружалац услуге је у обавези да пре израде Пројеката изврши обилазак 

и снимање објеката наведених у ставу 1. овог члана.“ 

 



У складу са наведеним одредбама конкурсне документације, као и Додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације број 1, 2 и 3, изабрани понуђач је у 

обавези да изврши обилазак и снимање свих објеката који су предмет пројектовања и изради 

потребну документацију. Не постоје цртежи и скице који се могу искористити за израду 

пројектне документације. 

2. Потребно је израдити пројекат за извођење (ПЗИ). 

3. Потенцијални понуђач је навео ,,да подаци који су објављени у конкурсној 

документацији не садрже довољно информација и нису довољно детаљни“, али није затражио 

конктерна додатна појашњења и информације, нити је навео у погледу којих података би 

евентуално било потребно допунити конкурсну документацију. Сви елементи Пројектног 

задатка садржани су у конкурсној документацији, у делу: Техничка спецификација. Потписан и 

оверен примерак Пројектног задатка биће достављен изабраном понуђачу – Пружаоцу услуге. 

 

Комисија за јавну набавку 


