
Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта

″Краљево″
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61                        www.direkcijakv.net       
36 000 Краљево                                         office@direkcijakv.net

Наш број:     4485/1

Датум:           16.11.2018.година
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          У складу са чланом 63.став 2.Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС“  бр.124/2012,  14/2015  и 68/2015), Комисија  образована  за  спровођење
поступка  јавне  набавке  у  отвореном  поступку,  даје  додатне  информације  и
појашњења у  вези припремања понуде за  јавну набавку у отвореном поступку
бр.1.2.56 – Геолошко истраживање за регионалну депонију.

     У  Јавно  предузеће  за  уређивање  грађевинског  земљишта  “Краљево”
достављена су питања заинтересованог понуђача,заведена под бројем 4485 од
15.11.2018.године, за  јавну  набавку  услуге  у  отвореном  поступку  -  Геолошко
истраживање за регионалну депонију. , ј.н.бр.1.2.56
              

              Питање 1: 
         У моделу УГОВОРА, члан 5. је написано: Извршилац услуге ће без додатне
накнаде  обезбедити  дозволе  и  сва  остала  одобрења и  потврде  од  надлежних
органа и инспекција, неопходне за правилно извршење посла. Извршилац услуге
ће припремити документа која....................................

У пракси је уобичајено да те дозволе тражи и прибавља Носилац
истражавања, односно НАРУЧИЛАЦ. Даље занима ме да ли у чекању наведених
дозвола, решења и потврда, улази и време наведено за извршење посла од 45
дана.  Само  дозвола  за  Истражно  право  се  чека  око  2  месеца,  а  остале
сагласности око 30 дана, а некада и дуже.

                 Одговор: 
    Потврде и одобрења се прибављају у складу са датим моделом уговора. Време
чекања на законом прописане потврде,  одобрења и сл.  се не рачуна у рок за
завршетак посла.

              Питање 2:
     Зашто нигде не стоји у тендерској документацији, када је обилазак терена
односно датих локација за истраживање? Сама морфологија терена, приступни
путеви, удаљеност од насеља као и првих прикључака за воду, потока или река,
утиче и на формирање коначне цене свих теренских радова. 
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                Одговор: 
          Датум обиласка терена ће бити дат у наредном периоду, а могућ је и пре, за
шта  је  потребно  унапред  се  најавити  најмање два  дана  пре  доласка  писаним
путем  или  мејлом  на  адресу  Јавног  предузећа  за  уређивање  грађевинског
земљишта "Краљево". 

 С поштовањем 

                                                                                                КОМИСИЈА


