Предмет: Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга
израдe урбанистичког пројекта и пројекта препарцелације за ски стазе уз жичару Гвоздац
и пумпну станицу ПС 300 на Копаонику, бр. набавке 36/13, у складу са чланом 63. став 3.
Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12).

1. ПИТАЊЕ
Да ли је могуће да се у пројектном задатку пружи ближи опис локације?
ОДГОВОР:
Саставни део техничке спецификације је графички прилог са јасно назначеним
предметним обухватом локације.
2. ПИТАЊЕ
Потребно је навести попис катастарских парцела у захвату површине за коју се потражује
услуга израде УП-а, и по могућству дати координате у државном координатном систему?
ОДГОВОР:
Попис катастарских парцела које су предмет јавне набавке су како следи: к.п. 1319/4, 9/1,
1320 КО Брзеће и к.п. 13/1 КО Копаоник.
3. ПИТАЊЕ
Чија је обавеза обезбеђивања катастарско-топографских подлога, наручиоца или
обрађивача?
ОДГОВОР:
Наведено је обавеза Наручиоца.
4. ПИТАЊЕ
Да ли је површина новоформиране парцеле наведене у Вашем пројектном задатку,
идентична са површином захвата наведеној у конкурсној документацији?
ОДГОВОР:
Површина новоформиране парцеле или новоформираних парцела биће предмет разраде
предметне јавне набавке.
5. ПИТАЊЕ
Из колико катастарских парцела се састоји површина која је предмет обраде из пројектног
задатка?
ОДГОВОР:
Укупно четири катастарске парцеле.

6. ПИТАЊЕ
Ко обезбеђује копију плана и листове непокретности?
ОДГОВОР:
Наручилац
7. ПИТАЊЕ
Ко обезбеђује неопходне услове и потребне сагласности релевантних институција и
организација за потребе израде Урбанистичких пројеката, односно ко сноси ТРОШКОВЕ
прибављања истих, осим РГЗ- за ког сте се изјаснили у конкурсној документацији?
ОДГОВОР:
Пружалац услуге је дужан да прибави од надлежних институција документацију, која буде
потребна а којом Наручилац не располаже, односно да обави са њима потребну сарадњу.
Трошкове сноси Наручилац.
8. ПИТАЊЕ
На чији терет спадају трошкови потврђивања ( овере) катастарско-топографског плана код
надлежног катастра?
ОДГОВОР:
Катастарско-топографски план није предмет јавне набавке.
9. ПИТАЊЕ
На чији терет падају трошкови провођења елабората у катастру?
ОДГОВОР:
Трошкове према РГЗ-у и надлежним институцијама сноси инвеститор (административне
таксе и накнаду за услуге).
10. ПИТАЊЕ
Како укалкулисати у рок заврсетка пројекта време за прикупљање услова и сагласности од
релевантних институција на које објективно није могуће имати посебан утицај на дужину
чекања за нјихово издавање, зајући традиционалну инертност нашег бирократског
апарата ?!
ОДГОВОР:
У предметној јавној набавци Пружалац услуге је дужан да прибави од надлежних
институција документацију, која буде потребна а којом Наручилац не располаже, односно
да обави са њима потребну сарадњу.

