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СОКОБАЊА
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну
набавку у отвореном поступку–
Радови на изради истражне бушотине ИБКК-1 и
истражноексплоатационог бунара ИБКК-1 са хидрогеолоким истраживањима и израдом
елабората о резервама, БР. ЈН 27/19
Дана 23.08.2019. године, примили смо захтев за додатне информације/појашњења за јавну
нбавку отвореном
поступку– Радови на изради истражне бушотине ИБКК-1 и
истражноексплоатационог бунара ИБКК-1 са хидрогеолоким истраживањима и израдом
елабората о резервама, БР. ЈН 27/19, у оквиру кога су постављена следећа питања:
„1. zašto nepoštujete važeći Zakon o RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA.
2. Po navedenom zakonu radovi koji se zahtevaju JN 27/19 su rudarski radovi.
Imate li Uprošćeni rudarski projekat za navedene radove - što je obaveza Zakona.
3.
Kad
se
može
imati
uvid
u
tendersku
dokumentaciju
4. Zašto u kadrovskim kapacitetima nema lica Rudarske struke koje zahteva navedeni zakon“
Комисија за јавну набавку је дана 26.08.2019. године, размотрила постављена питања и на
основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације
/појашњења, на постављена питања:
Одговор на питање бр. 1.
Наручилац је приликом сачињавања конкурсне документације поштовао позитивне законске
прописе, па и одредбе Закона о рударству и и геолошким истраживањима који се тичу предмета
ЈН.
Одговор на питање бр. 2.
Радови, који су предмет ЈН, представљају извођење радова на геолошким истраживањима, а
не рударска истраживања и у том смислу наручилац није радио, нити је требао да ради
рударски пројекат.
Одговор на питање бр. 3.
У конкурсној документацији, у делу III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ на
стрни 5 конкурсне документације стоји:
„Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у Анекс Пројекта за обухват термалних вода
на територији општине Сокобања, по коме ће се радови и изводити. Контакт особа Ружица
Јоцић маил адреса:ekologija@opstinasokobanja.com
Радови се изводе по Решењу о одобрењу детљних хидрогеолошких истраживања бр. 310-0201464/2018-02 od 22.05.2019. године.“
Значи да потенцијални понуђачи могу извршити увид у просторијама наручиоца сваког радног
дана од 7:00 до 15:00 часова, односно до истека рока за подношење понуда.

Одговор на питање бр. 4.
Наручилац није предвидео лица рударскке струке, јер се предметна јавна набавка не односи
на рударске, већ хидрогеолошке радове.
Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
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