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ПРЕДМЕТ:  Додатне  информације/појашњења  у  вези  Конкурсне  документације  за  јавну
набавку мале вредности услуге  –  Пројекат геолошких истраживања на локацији „Кркино
кућиште“ у Сокобањи, ЈН бр.9/19.

Дана 12.02.2019. године,  примили смо  захтев за додатне информације/појашњења у вези
јавне  набавке  мале  вредности  услуге  –   Пројекат  геолошких  истраживања  на  локацији
„Кркино кућиште“ у Сокобањи, ЈН бр.9/19, оквиру кога су постављена следећа питања:

1. Ko snosi troskove placanja neophodnih taksi za dobijanje istraznog prava, takse za OGK kartu,
taksi za uslove Zavodu za zastitu prirode i Zavodu za zastitu spomenika kulture i dr.?
2. Cija je obaveza obezbeđenje Tehničke kontrole projekta geoloških istraživanja?
3.U  modelu  ugovora  član  4.  naveden  je  rok  od  30  dana  za  izradu  projekta.  Da li  je  moguce
pomerenjae  roka  za  izradu  projektne  dokumentacije  ukoliko  se  u  predviđenom roku ne  dobiju
obavezni Uslovi od nadleznih Zavoda za zastitu prirode i spomenika kulture koji se moraju ugraditi
projekat kao i odgovor Ministarstva o zauzetosti prostora.

 
Комисија за јавну набавку је дана 13.02.2019. године, размотрила постављено питање и на
основу  члана  63.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама  доставља  додатне  информације
/појашњења, на постављена питања:

1.Општинска управа општине Сокобања ће сносити трошкове плаћања ткаси за добијање
истражног права,  таксе за ОГК карту као и таксе за услове Завода за заштиту природе и
Завода за заштиту споменика културе односно свих такси потребних за израду пројекта.
2.  Општинска управа општине Сокобања ће сносити трошкове плаћања техничке контроле
пројекта геолошких истраживања.
3. Конкурсна документација за предметну јавну набавку биће измењена односно, рок израде пројекта
биће 30 дана од добијања горе наведених услова. 

Ова информација,  сходно члану 63.став 3.  Закона о јавним набавкама,  биће објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Комисијa за јавну набавку ср.

 


