Република Србија
MИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Дирекција за електронску управу
Београд, Дечанска 8а
Број: 404-02-38/2016-01
Датум: 10.10.2016.
Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Одговор 3 на захтев за додатне информације или
појашњења од 13. октобра 2016. године, у вези са припремањем понуде за јавну
набавку мале вредности број 08/2016 за услуге – Израда елабората и главног пројекта
заштите од пожара за пројектну документацију - успостављање Дата центра Backup
Centar и Disaster Recovery.
Питање 1. Да ли прилог 13 – Образац изјаве о обиласку локације, подразумева и
подношење доказа, или га само потписујемо; да ли га можемо изоставити?
Одговор:
Понуђач је у обавези да изврши експертски обилазак локације и изврши увид у
расположиву документацију, а као доказ доставља Прилог 13 – Образац изјаве о
обиласку локације попуњен и оверен печатом овлашћеног лица, на начин дефинисан
конкурсном документацијом.
Oбавештавамо Вас да су заинтересованa лицa могла, тражити додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуде, а то је истекло дана 09. октобра 2016. године, односно 10. октобра
2016. године, обзиром да је 09. октобар била недеља.

КОМИСИЈА

Odgovor za TVI
Za plaćanje takse i vezano za rokove odgovorite sami ja to neznam.
Naručilac raspolaže sa tehničkom dokumentacijom u dwg I doc formatu.
U fazi pripreme je pribavljanje saglasnosti propisane Zakonom o planiranju I izgradnji .
Prosledite im jedan primerak potpisane izjeve o obilasku objekta .
Pozdrav od Bože.
-----Original Message----From: Ružica Nelki [mailto:ruzica.nelki@deu.gov.rs]
Sent: Monday, October 10, 2016 3:55 PM
To: Branislav Bozic <branislav.bozic@uzzpro.gov.rs>
Subject: FW: Pitanja u postupku JNMV 08/2016
Poštovani Božo,
stigla su I ova pitanja. Molim Vas pogledajte, pa sutra da odgovorimo.
S poštovanjem,
Ružica Nelki
-----Original Message----From: Marija Kablar [mailto:marija.kablar@tvi.rs]
Sent: 10. октобар 2016 15:27
To: Ružica Nelki
Cc: Aleksandra Gačević
Subject: Pitanja u postupku JNMV 08/2016
Poštovana,

u prilogu Vam dostavljam zahtev za dodatnim informacijama za javnu nabaku JNMV -08/2016.
Srdačan pozdrav,
Marija Kablar inž.arh.
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