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ДОДАТНЕ ИНФОРАМЦИЈЕ /ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
БР. 7
На основу чл. 54 и 63 Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр.124/12, 14/15 и
68/15), Комисија за јавну набавку бр. ЈН 03/19: Набавка техничких и саветодавних услуга за
пројекат београдског метроа, на захтев заинтересових лица који су достављени Наручиоцу дана
22.01.2020. године, даје додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде.
У наставку су питања заинтересованих лица и одговор Комисије за јавну набавку
ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА А:
Поштовани,
Молимо Вас за појашњење.
У теднерској документацији је поменуто да је неопоходно да се обезбеди довољан број административног,
секретарског и преводилачког особља за несметани примарни рад експерата.
Молимо Вас да нам појасните, с обзиром да административно особље треба да буде перманентно ангазовано,
да ли је фонд човек/дан потребан за административно особље није обухваћен у оквиру фонда сата кључног
и експертског тима.
ОДГОВОР КОМИСИЈЕ:
Сви трошкови у вези са извршењем услуге треба да буду урачунати у цену ангажовања експерата, тако да
је и ангажовање административног особља уључено у фонд сати кључног и експертског тима.
ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА Б:
Поштовани,
Молимо Вас за појашњење конкурсне документације
Према задатку 1. и параграфима 3.1, 3.1.1 и 3.1.2, наше разумевање је да се геолошке и геотехничке студије
изводе у минималном опсегу, на основу постојећих информација без икаквих додатних земљишних
истраживања . Можете ли потврдити да је то случај или ће геотехничка истраживања обухватити и земљишна
испитивања?
ОДГОВОР КОМИСИЈЕ:
Геотехнички елаборат за ЈКП „Београдски метро и воз“, радиће се на бази свих постојећих као и нових,
допунских, инжењерско геолошких и геотехничких истраживања, која ће се спроводити у периоду вршења
услуга које су предмет ове јавне набавке, и то на деловима трасе који нису довољно „покривени“ ранијим
истраживањима или у којима сложеност геолошке грађе условљава допунска појашњења.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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