ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"-Пожаревац
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и
експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжињеринг енергетских
постројења и инсталација; за производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко
система цеви; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

МБ: 07351682
ПИБ: 101971396 - Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац
Тел : (012) 542-785 (секретаријат), 975 (дежурна служба), Факс: (012) 542-543,
e-mail: jpt@toplifikacija.rs, www.toplifikacija.rs

Наш број: 2214/2
Ваш број:
Датум: 24.03.2015. године
Место: Пожаревац
У складу са чланом 63. закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон), а у вези јавне набавке која је
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке велике вредноти кроз отворени поступак бр. 1 2
6/2015 заведене под бројем 753/2 од 12.02.2015. године и Позив за достављање понуда 753/5 од
12.02.2015. године, који је објављен и достављен у складу са чланом 55. Закона о објављивању и
достављамо Вам појашњење у вези предметне јавне набавке:

Предмет: Одговор на питање бр. 3.

-Заинтересовано правно лице које је преузело конкурсну документацију за јавну
набавку у отвореном поступку бр.ЈН ОП 1 2 6 /2015 „Услуга снимања подлога за
потребе пројектовања топлификационог система“, доставило је Наручиоцу мејлом
који је послат 24.03.2015. године у 13:59 сати. Допис заведен под бројем 2214 дана
24.03.2015. године, којим поставља следеће питање.
Питање бр.3 - Примедба .
Увидом и попуњавањем конкурсне документације, наша фирма се нашла у
недоумици око образаца бр.3 и бр.10. Наиме нисмо у могућности да тачно
дефинишемо цене јер се јединице мере у тачки 7. разликују.
Молимо Вас да исправите конкурсну документацију јер ће ова грешка довести у
проблем и остале потенцијалне понуђаче , јер се не зна да ли је Наручилац мислио на
ар или ком.
Одговор бр. 3.
Приликом израде тендерске документације дошло је до техничке грешке у
Обрасцу 10 тачка 7. (страна 31-32/41).
ОБРАЧУН СЕ ВРШИ ПО АРУ.
Прилог:
Исправљен Образац бр.10
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16. СТРУКТУРА ЦЕНА

Исправљен Образац бр.10

- ЈАВНА НАБАВКА ЈН ОП/ОС 126/2015 – ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА
1

Р.
бр

2
НАЗИВ
ПРОИЗВ
ОДА

2

6

7

8

I ПРОЈЕКТОВАЊЕ

3

5

ДИМЕНЗИЈА

Геодетско снимање подужних
профила трасе - коте са
задатим координатама трасе.
Обрачун по m'.

1

4

3

Геодетско
снимање
подужних профила трасе кота са израдом подужних
профила. Обрачун по m'.
Геодетско снимање висинских
кота са задатим координатама
трасе. Обрачун по комаду
Геодетско
снимање
висинских кота са задатим
координатам трасе и израдом
изохипси.
Обрачун по m' изохипсе.
Очитавање
специфичних
углова
на
терену.
Обрачун по комаду.
Израда
катастарско
топографских
планова
оверених од стране РГЗ, за
парцеле површине до 10 ари.
Обрачун по комаду.
Израда
катастарско
топографских
планова
оверених од стране РГЗ, за
парцеле површине преко 10
ари.
Обрачун по
ару преко 10 ари површине.
Израда ситуационих планова
улица. Обрачун по m1 улице.

4
Јединич. цена
без ПДВ-а

5
Посебни
трошкови

6
Стопа
ПДВ-а
на
јединич
ну цену

7
Износ
ПДВ-а на
јединичн
у цену

8
Јединична цена
са ПДВ-ом (РСД)

9

10

ЈМ

Оквирне
количине

m'

2.000

m'

8.000

ком.

150

m'

3.000

ком.

50

ком.

35

ар.

11.000

m'

2.000

11
Укупна
цена без
ПДВ-а
(РСД)

12
Износ
ПДВ-а на
укупну
цену

13
Укупна
цена +
износ ОДВ
(РСД)

II ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

2

3

III

1

2

ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИ
Х ПАРЦЕЛА

1

Израда геодетског снимка
објекта ТПС за потребе
легализације истог, површина
ТПС од 20 - 30 m2.
Обрачун
по комаду.

ком.

5

Снимање изведеног стања
објекта и уцртавање истог у
катастарски план РГЗ.
Обрачун по комаду

ком.

5

m'

450

ком.

1

ком.

3

Снимање затрпаних водова
топлификационог система са
откривањем истих. Обрачун
по m' водова.
Израда Пројекта геодетско
обележавање
парцела.
Обрачун по комаду парцеле.
Израда геодетског елабората
за формирање грађевинске
парцеле, за површине
парцела до 30 ари. Обрачун по
комаду парцеле.

СВЕГА ДИНАРА:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:





Понуђачи мора јасно и недвосмислено унети све тражене податке у обрасцу структуре цена тако што ће:
У колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а у динарима за сваку позицију у предмеру;
У колону 5. уписати сваки од посебних трошкова који чине јединичну цену (навести процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је
наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, (учешће трошкова материјала, рада, енергената)).

У колону 6. уписати стопу ПДВ-а - уписати стопу пореза на додату вредност на јединичну цену

У колону 7. уписати износ ПДВ-а на јед. цену - уписати износ пореза на додату вредност на јединичну цену у динарима.

У колону 8. уписати Јединичну цену - уписати јединичну цену са ПДВ-ом.

У колону 11. уписати Укупну цену без ПДВ (бр комада х цена / комаду)

У колони 12. уписати Износ ПДВ-а н аукупну цену

У колону 13. уписати Укупан износ (укупна цена + износ ПДВ-а) , (Колоне 11+12)
Понуђач попуњава тражену спецификацију за сваку партију коју нуди (за сваку партију за коју конкурише посебно). Уколико не попуни образац структуре
цене за сваку партију за коју конкурише посебно понуда понуђача ће бити одбијена као неисправна.
У случају појављивања додатних категорија које оптерећују продајну јединичну цену а нису садржане у обрасцу, понуђач може у евентуалним
напоменама испод обрасца дописати нове категорије са тачним називом и вредностима и исказати накнадно утврђену продајну цену без ПДВ-а.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН ОП/ОС 1 2 6 /2015

У ____________________
Дана _________________

М:П:

Понуђач_________________________
Одговорно лице___________________

