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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 2/2019
Питање Шта је предмет јавне набавке, Израда Плана детаљне регулације или Израда
Техничке документације?
Одговор
Прдмет јавне набавке је израда планске документације и то:
План детаљне регулације гробља у Тршићу
План детаљне регулације блока ''Гимназија'' између улица Пашићева, Трг Јована Цвијића,
Гимназијске и Реке Штире у Лозници. За предметне планове неопходно је урадити Планове
хидротехничка и електротехничка инфраструктура.
Питање: На страни 14. Конкурсне документације тражи се да се упише Рок за израду
пројекта. Под 1 и под 2.
Одговор: У конкурсној документацији је наведен максимални рок за израду Планова и то
месец дана. Понуђач може на било којој линији уписати рок који нуди за реализацију
предметних услуга.
Питање: На страни 10. конкурсне документације под тачком 9. наводи се полиса осигурања.
На коју полису се мисли , пошто се ни на једном другом месту у КД не спомиње.
Одговор: У питању је грешка техничке природе обзиром да се нигде ни на једном месту у
КД не спомиње.

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs

Питање: На старни 14. – Образац структуре цене. За коју врсту се тражи цена за ''
Хидротехничка и електротехничка инфраструктура 650 м''.
Одговор: У обрасцу структуре цене по потреби наводе се основни елементи понуђене
цене.Цена са пдв-ом и цена без пдв-а. Сматаће се да је сачињен образац структуре цене ,
уколико су основни елементи понуђење цене садржани у обрасцу понуде.
575 м се односи на планску документацију План детаљне регулације гробље у Тршићу
План детаљне регулације блока ''Гимназија''између улица Пашићева , Трг Јована Цвијића ,
Гимназијске и Реке Штире у Лозници, а дужина од 650 м се односи на планове
хидротехничке и електротехничке инфраструктуре.
Питање : Која је процењена вредност јавне набавке ?
Одговор: На основу члана 61. Закона о јавним набавкама Наручилац није дужан да објави
процењену вредност јавне набавке.
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