На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке пружања услуга
израде пројеката парцелације са регулацијом на територији града Ниша (одлука о покретању
поступка бр. 03-7663 од 17.10.2016. године), ЈН бр. 1.2.44, одговара се на питања заинтересованог
лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1. oд 24.10.2016. године:
У конкурсној документацији за јавну набавку пружања услуга израде пројекта парцелације
са регулацијом на територији града Ниша, обликоване у 8 партија, ЈН број 1.2.44, у спецификацији
услуга - пројектни задатак (партије 1-8), навели сте:
На основу Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским
планом за 2016. годину („Сл. лист града Ниша“, бр. 98/15 и 92/16, потребно је:
- снимити фактичко стање и израдити катастарско-топографски план за размеру 1:500, за
потребе израде идејног и главног пројекта,
- урадити пројекат парцелације са пројектом геодетског обележавања и оверити га код
надлежне управе,
- извршити преношење регулационих линија из плана на тере, укопавањем камених белега.
За подручја обухваћена партијама од 1-8, претпостављамо да постоје урађени
Урбанистички планови којима су дефинисане јавне површине за саобраћајнице, тако да сматрамо
да нема потребе радити пројекте парцелације, с обзиром да су Урбанистички планови дефинисали
све јавне површине, на основу чега је могуће урадити елаборате и предати их РГЗ-у на провођење
и извршити обележавање јавних површина – улица на терену.
Молимо Вас да измените овај део конкурсне документације, а имајући у виду све напред
наведено.
Одговор на питање број 1 од 24.10.2016. године:
Наручилац сматра да је конкурсна документација за свих осам партија у делу Техничка
спецификација адекватна и да је не треба мењати.
Наиме, узевши у обзир стање ствари на терену, односно за сваки од ових осам објеката
понаособ, наручилац је конкурсном документацијом, укључујући и Измену и допуну конкурсне
документације од 20.10.2016. године, у Моделу уговора за сваку од партија предвидео, између
осталог, у члану 4. став 2. да је обавеза пружаоца услуга да по изради пројекта парцелације са
регулацијом, овај пројекат достави надлежном органу (у случају Града Ниша то је Управа за
планирање и изградњу) на контролу усаглашености како са законским и подзаконским актима,
тако и са важећим планским и урбанистичким актима.
Према томе, пре коначног спровођења пројеката и елабората парцелације и
препарцелације код Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, надлежна
Управа за планирање и изградњу мора издати сагласност на израђене и достављене пројекта
парцелације са регулацијом.
Штавише, Моделом уговора за сваку партију предвиђено је да трошкове прегледа и овере
пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског обележавања код надлежног
органа (овде Управа за планирање и изградњу града Ниша) сноси пружалац услуга, а наручилац
ће сносити трошкове самог спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације, али
тек када надлежна Управа за планирање и изградњу изда горе наведену салгалсност.

У Нишу, дана 26.10.2016. године

