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Предмет: додатне информације или појашњења бр.1 у вези са припремањем
понуде за јавну набавку радова - санација и адаптација тоалета са заменом вик-а са
одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове инсталације за централну топлу
воду у згради Скупштине АПВ, улица Владике Платона бб, Нови Сад – ЈН ОП 27/2014
Дана 15.09.2014. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи
додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова санација и адаптација тоалета са заменом вик-а са одвајањем атмосферских вертикала
и израдом нове инсталације за централну топлу воду у згради Скупштине АПВ, улица
Владике Платона бб, Нови Сад – ЈН ОП 27/2014, у оквиру којег је тражио појашњење:
Да ли можете да нам доставите цртеже, шеме (столарије) и сл., како би
квалитетно урадили понуду.
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12) Комисија за јавну набавку припремила је oбјашњење везано
за припремање понуде:
Увидом у пројектну документацију заинтересовани понуђачи могу да преузму
потребне цртеже и шеме и све остало што се налази у главном пројекту, што је
потребно за припремање понуде за предметну јавну набавку.
Информације везано за „увид у пројектну документацију - Главни пројекат
санације и адаптације мокрих чворова у згради Скупштине АПВ, Улица владике
Платона бб, Нови Сад, број Е-10/14 од јуна 2014“ се налазе у конкурсној
документацији у делу 3)2)квалитет, количина и опис добара, радова или услуга на
страни 41/249.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12) Наручилац доставља одговор у писаном облику занитересованом лицу и
истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs.

Комисија за јавну набавку

