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 На основу члана  63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку  саставља 
  
 

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 
За јавну набавку 15/2019 

Питање: 
1. На стр. 10/30 КД у делу додатних услова, под тачком 4- технички капацитет, навели сте да: 

 
"... понуђач поседује лиценцирани софтвер на својим рачунарима за пројектовање и обраду података 
("Windows XP", "Windows 7", "Windows 8", "Auto cad" ili "Brics cad", "Tower" или еквивалентно)." 
 
  
Одговор:  
 
Понуђач  поседује лиценцирани софтвер на својим рачунарима за пројектовање и обраду података  и 
то: 
Један ("Windows XP" или "Windows 7" или "Windows 8" или еквивалент наведеним, 
Један "Auto cad" ili "Brics cad" или еквивалент 
Један  "Tower" или еквивалентно 

2.  
Питање: Да ли се располагање поменутим софтверима може доказати изјавом  или регистрационом  
картом издатом од стране  овлашћеног дистрибутера  као и рачунима који се односе на период пре 
01.01.2018. године  будући да је понуђач исте купио  пре поменутог  датума. 
 
Одговор:  Да располаже са  Једним софтвером   ("Windows XP" или "Windows 7" или "Windows 8" или 
еквивалент ,Једаним  софтвером "Auto cad" ili "Brics cad" или еквивалент  и једним софтвером  
"Tower" или еквивалентно понуча може доказати фотокопијом рачуна ( из којег се види да је 
наведена фирма тачно купила наведене софтвере), фотокопијом пописне листе или фотокопије 
уговора о закупу или уколико наведени технички капацитет испуњава достављањем регистрационе 
карте или лиценцним кодом  датим од стране овлашћеног дистрибутера на којем мора бити јасно 
назначен назив фирме која је нослилац лиценцног кода  и назив овлашћеног дистрибутера. 
 

3. Средство финансијског обезбеђења: 
 Уз понуду доставити меницу са меничним овлашћењем  на износ од 10% на име озбиљности понуде. 
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Изабрани понуђач диставља средство финансијског обезбеђења  

- при потписивању уговора, а најкасније 7 дана од дана потписивања уговора достави бланко 
сопствену меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 
10% вредности уговора без пдв-а, са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење уговорених обавеза; 

Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 
 

4. Питање : 
Ко сноси трошкове израде геодетског снимка, вршења геомеханичких испитивања  тласа 
израдом елабората  о геотехничким условима  изградње као и трошкове прибављања  услова, 
такси сагласности  приликом спровођења  обједињене процедуре  код надлежних 
институција? 
 
Одговор: Све поменуте трошкове сноси Понуђач. Цена пројекта је са свим трошковима које 
понуђач може да има у току реализације предметних услуга. 
 
 

5. Питање: Да ли  дипломирани инжењер  грађевине  може бити са важећом  лиценцом ИКС 
311. 
 
Одговор: Дипломирани инжењер  грађевине  може бити са важећом  лиценцом ИКС 311. 

 
 
 
 

 
 
     Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                       Слађана Томићевић                                                                      

Достављено: 
-На Портал управе за јавне набавке  
-На сајт града Лознице    
       
 


