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ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за
јавну набавку радова на реконструкцији, рестаурацији и адаптацији објекта
Манакове куће у ул. Гаврила Принципа бр. 5 у Београду у отвореном поступку јавне
набавке број ЈН 1/ОП/2015
Дописом заинтересованог лица, од 15.09.2015. године, у Етнографском музеју
заведеним под бројем 1247/1 од 15.09.2015. године, затражена су додатна појашњења у
вези са припремањем понуде за јавну набавку: радова на реконструкцији, рестаурацији и
адаптацији објекта Манакове куће у ул. Гаврила Принципа бр. 5 у Београду у
отвореном поступку јавне набавке број: ЈН 1/ОП/2015.

Питање се односи на садржај конкурсне документације.

1. Молимо Вас да нам појасните следећу позицију радова:
I Припремни радови
1. Накнада за заузеће тротоара,...!
Да ли ова позиција подразумева само израду саобраћајног елабората који се
доставља Наручиоцу?
Наручилац тада, по закону, подноси захтев за заузеће тротоара Секретаријату за
саобраћај и Дирекцији за путеве са плаћањем предвиђених такси уз захтев и
прилаже саобраћајни елаборат, односно пројекат. Пошто Етнографски музеј јавно
предузеће не плаћа се такса за заузеће тротоара. Извођач нема права да у име
власника или у овом случају корисника објекта да подноси било какве захтеве
градским службама већ то искључиво по закону ради власник објекта.
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Одговор наручиоца:
1. Извођач је дужан да уз писано овлашћење Наручиоца прикупи сву неопходну
документацију за исходовање Одобрења за заузеће улице, укључујући и израду
Елабората/Пројекта, и у име Наручиоца поднесе одговарајуће захтеве
Секретаријату и Дирекцији за путеве и сарађује са истима током поступка
исходовања одобрења.
Таксе за захтеве и накнаду за заузеће плаћа инвеститор.
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