Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку мале вредностиБрој: 2331/2
18.05.2020. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ
1.2.11/2020

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број
ЈН МВ 1.2.11/2020- Снимање и израда геодетских подлога за потребе
пројектовања ТС 71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге, доставило је
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 15.05.2020. године у 10,12 часова,
заведено под бројем 2331 дана 15.05.2020.године, којим тражи одговор на следећа
питања:
Молимо вас да одговорите на следећа питања;
ПИТАЊЕ 1:
1. Зашто захтевате израду КТП-а овереног од стране РГЗ-а, кад то РГЗ одавно не
ради?! Молимо измену конкурсне документације!
ОДГОВОР 1:
Наручилац је начинио ненамерну грешку приликом израде конкурсне
документације коју ће исправити 1. изменом конкурсне документације.
ПИТАЊЕ 2:
2. Ко плаћа таксе за провођење у РГЗ-у?
ОДГОВОР 2:
Таксе за провођење у РГЗ-у плаћа инвеститор - наручилац у складу са Законом о
поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС“, бр. 41/18,
95/18, 31/19 и 15/20).
ПИТАЊЕ 3:
Колика је процењена вредност Јавне набавке?
ОДГОВОР 3:
Процењена вредност јавне набавке наведена је на страни 4 конкурсне документације
ПИТАЊЕ 4:
Тражите уверења о еталонирању, а нисте навели за која инструмента, такође
молимо измену конкурсне документације.
ОДГОВОР 4:
Наручилац је извршио измену конкурсне документације у том делу.

ПИТАЊЕ 5:
Лиценца или потврда о поседовању лиценцираног софтвера, прихватате ли
уговор о лиценцирању или рачун што је валидан доказ да софтвер поседујемо?
ОДГОВОР 5:
Наручилац ће прихватити само Лиценцу или потврду о поседовању лиценцираног
софтвера.
Ово појашњење, измењену конкурсну документацију и обавештење о
продужењу рока за подношење понуда у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.toplifikacija.rs
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

