Број: ЈН 24/18/ЈНМВ
Датум: 24.04.2018.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Републике Србије
бр. 124/2012,14/2015/,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши:
1. ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Израда идејног пројекта за потребе геолошких истраживања за постављање
топлотних пумпи у геронтолошком клубу „Бајмок“
24/18/ЈНМВ
Дана 23.04.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца објављен је
позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке
мале вредности број 24/18/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:
I
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 24/18/ЈНМВ мењају се следећа поглавља:

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
II
Рок за достављање понуда остаје неизмењен .
Рок је 03.05.2018. године до 10,00 часова, док ће се јавно отварање понуда обавити
дана 03.05.2018. године у 10,30 часова.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА
Предмет јавне набавке су услуге – Израда идејног пројекта за потребе
геолошких истраживања за постављање топлотних пумпи у геронтолошком
клубу „Бајмок“, у поступку јавне набавке мале вредности 24/18/ЈНМВ.
Израда пројекта односи се на део парцеле број 16 к.о. Бајмок, у улици
Штросмајерова број 13 у Бајмоку, на којој се налази објекат геронтолошког
клуба „Бајмок“ Геронтолошког центра из Суботице, и то на површини дела
парцеле који је одређен координатама истражног простора.
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7378123,36
7378127,11
7378135,29
7378137,09
7378141,37
7378141,85
7378148,64
7378161,04
7378157,88
7378141,34
7378123,66
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Бр. С.Д за линијске тачке
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Апсциса
X [m]

Девет. остатак

За триг. и полигоном.
обр. 5

Ордината
Y [m]

Девет. остатак

Ознака,
број и
назив
тачке

Где су срачунате
координате и коте

СПИСАК КООРДИНАТА И НАДМОРСКИХ ВИСИНА ТАЧАКА
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5092457,59
5092459,93
5092467,72
5092468,76
5092471,22
5092471,49
5092459,82
5092438,51
5092436,80
5092429,01
5092457,12

Понудом треба да буду обухваћени радови на изради Пројекта
примењених хидрогеолошких истраживања са обезбеђењем Решења од стране
Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а у
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени
гласник РС“, број 101/2015) и Правилником о садржини пројеката геолошких
истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања („Службени
гласник РС“, број 51/96).
За потребе израде пројекта потребно је прибавити услове надлежних
институција- Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад и
Међуопштинског завода за заштиту споменика културе-Суботица.
Пројека детаљних хидрогеолошких истраживања садржи општи део са
Пројектним задатком, условима, текстуални део са графичком документацијом
у складу са Правилником.
Након израде пројекта потребно је извршити екстерну контролу са
израдом извештаја.На основу наведених докумената неопходно је исходовати

Решење од стране Покрајинског секретаријата за извођење геолошких
истраживања и израду бунара.
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Израда идејног пројекта за потребе комплет
геолошких
истраживања
за
постављање топлотних пумпи у
геронтолошком клубу „Бајмок“, u 3
примерка у папирној форми и 1 у
електронској форми на CD-у
ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ом

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Вредност
без ПДВ-а

1

-Увид у постојећу пројектну документацију:

Понуђачи могу да изврше увид у постојећу пројектну документацију како би се
обезбедило комплетно сагледавање потреба и предмета пројектовања. Увид у
постојећи пројекат може се извршити сваког радног дана од 24.04.2018. до
30.04.2018. године у термину од 11,30 до 13,30 часова, уз обавезно присуство
овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботице, контакт особа Зоран
Пајић (контакт телефон 062 294 220).Након извршеног увида наручилац ће
сваком понуђачу потписати потврду, која се налази у оквиру конкурсне
документације, са навођењем датума извршеног увида и потписом овлашћеног
лица.
-Уколико је понуђач физичко лице тада се износу који је лице понудило за
вршење услуга које су предмет уговора додаје и износ доприноса које је
наручилац обавезан да плати за наведено лице, и наведени збир чини
понуђену вредност услуга које су предмет уговора.
Место и датум:
______________________

Понуђач:
_____________________
М.П.4

