ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“
25000Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198;
ЕППДВ:132716493
Број: 1697/14-12
Дана:15.01.2015.г.
На основу члана 63 ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/12), Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности услуга: Пројекта
документација за 2014. год. (за потребе ШГ „Сомбор“), сходно надлежностима утврђеним
решењем наручиоца бр. 1697/14 од 07.11.2014. године, а на захтев за додатно појашњење
које је тражило заинтересовано лице у вези Конкурсне документације за јавну набавку
услуга мале вредности: Пројектна документација за 2014. године (за потребе ШГ
„Сомбор“), покренуту Одлуком Директора ШГ „Сомбор“ Сомбор број 1697/14 од
07.11.2014. г., мењана Одлуком бр. 1697/14-2 од 15.12.2014.г.,
на постављенa питањa:
1.
„...Ако понуђач подноси понуду за свих 5 партија да ли то значи да мора да
има 5 регистрованих меница и 5 меничних овлашћења или је довољно једно за све
партије“.
2.
„Да ли понуђач може у једној коверти да поднесе понуду за све партије или
мора поднети понуду за сваку појединачно“
3.
„Због чега понуђач мора да има лиценцу 311 с обзиром да се већ тражи
лиценца 310 за партије 1, 2, 3 и 4. Да ли је довољно да понуђач има лиценцу 310, или мора
да има обе лиценце 310 и 311“
4.
„Према конкурсној документацији је обавезан обилазак локација, ко је
контакт особа и које локације треба обићи “
Наручилац благовремено даје
IV ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
На питање бр. 1
Менице се не достављају уз понуду, меницу доставља/ју само понуђачи којима
буде додељен уговора о овој јавној набаци, с тим да је одређено да ће се подносити само
једна меница за све партије.
На питање бр. 2
Понуде за све партије се могу поднети само у једној коверти, али је потребно на
коверти назначити за које партије се понуда подноси, на начин описан у конкурсној
документацији.
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На питање бр. 3
Како је већ образложено у претходном додатном појашњењу конкурсне
документације бр. 1697/14-11 од 12.01.2015.г., који је објављен на порталу управе за јавне
набавке и интернет страници наручиоца, наручилац је захтев за поседовање одговарајуће
лиценце, спрама захтеваних задатака који треба да буду обухваћени пројектном
документацијом за сваку партију (јер се захтевају поред адаптације објекта и пројети
елктроинсталација, термоизолације са побољшањем енергетске ефикасности објекта,
водовод и канализација и др.), поставио алтернативно, што значи да лице које поседује
једну од две одговарајуће лиценце, доставља лиценцу коју поседује.
На питање бр.4
Све локације су наведену у образцу техничке карактеристике страна бр. 6- Прилог бр. 3, а
особе за контакт, као је наведено у конкурсној документацији су:
председник комисије Божана Ђорђевић, бр. телефона 062/800-53-90 ,
e-mail djbozana@sgsombor.co.rs. , и
члан комисије и заменик председника Миодраг Перовић, бр. телефона 062/800-54-00,
e-mail pmiodrag@sgsombor.co.rs.
Како се конкурсна документација не мења, јавно отварање понуда ће се спровести у
време одређено последњим изменама конкурсне документације, односно 09.01.2015.г. у
09,30 часова.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Божана Ђорђевић, дипл.инж.шум.
________________________
Доставити:
- Заинтересованом лицу;
- на Порталу Управе за јавне набавке
- интернет страници Наручиоца
- Сектору за финансије, комерцијалне
послове и маркетинг Наручиоца;
- архиви ШГ Сомбор.
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