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Немањина 22-26
Београд
Предмет: Појашњење - одговор на питање у поступку јавне набавке мале вредности
Услуга утврђивања осетљивости земљишта на процес ацидификације (Косјерић, Пожега,
Ужице), бр.1.2.9/18
У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ,,Услуга
утврђивања осетљивости земљишта на процес ацидификације (Косјерић, Пожега,
Ужице),“, бр.1.2.9/18, за коју су позив и конкурсна документација објављени на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 11.04.2018. године, овом наручиоцу
је, дана 19.04.2018. године, електронском поштом заинтересовано лице упутило мејл у
коме је садржано следеће питање:
Poštovani,
Molim Vas da pojasnite u JNMV 1.2.9/18 u Obrascu 2, II faza Terenski radovi i laboratorijska istraživanja
pod tačkom 4 navedeno je
“laboratorijska ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina zemljištaosobina zemljišta (respiracija).”, naše
pitanje je da li je napravljena štamparska greška jer se pod respiracijom podrazumevaju mikrobiološka
istraživanja što za realizaciju ovog projekta nije potrebno.

У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:
У вези цитираних навода, одговарамо како следи:
Наручилац је грешком објавио ОБРАЗАЦ 2 -Измењен Образац структуре цене са
упутством како да се попуни за предметну набавке, те је наручилац у прилогу, објавио
исправан:
ОБРАЗАЦ 2 - ,,ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ( ЗА ЈН БР.1.2.9)/18 .
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ЦЕНЕ

СА

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку
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ОБРАЗАЦ 2
ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ (ЗА ЈН БР. 1.2.9/18)

Врста услуге
1
I фаза истраживања
15.06.2018.године

Припремни

радови

до

1. анализа постојеће научно-истраживачке, планске,
стручне и техничке документације;
2. припрема одговарајућих подлога (топографске,
педолошке, геолошке, климатско-метеоролошке);
3. израда плана теренских и лабораторијских
проучавања земљишта
Укупно I фаза:
II фаза – Теренски радови и лабораторијскa истраживања
до 15.10.2018. године
1. рекогносцирање терена;
2. отварање најмање 20 педолошких профила на подручју
општина Косјерић и Пожега и града Ужица и
проучавање спољне и унутрашње морфологије
земљишта;
3. узимање узорака земљишта за лабораторијска
проучавања и анализу- на сваком отвореном профилу
узети минимално по један узорак по хоризонту;
4. лабораторијска испитивање физичких и хемијских
особина земљишта. Потребно је извршити анализу оних
параметара на основу којих се може утврдити степен
угрожености земљишта од ацидификације у складу са
чланом 11. и Прилогом 1. Општи елементи за оцену
ризика од деградације земљишта Табела 6. Елементи за
идентификацију области са ризиком од ацидификације
прописаним у Уредби о програму системског праћења
квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од
деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма ("Сл.гласник РС", бр.88/10),
као и параметара на основу који се може извршити
процена степена осетљивости земљишта на процес
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Укупна
цена
без ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

2

3

Укупна
цена са
ПДВ-ом
(2+3)
4

ацидификацији према следећим методама: Holowaychuk
& Fessenden, Cinderby и Kuylenstiern.
Испитивње физичких и хемијских параметара
се врши према методама
прописаним у (одговарајућим) важећим СРПС
стандардима, стандардима Међународне организације
за стандардиазацију (ИСО), а по потреби према другим
валидираним методама
Укупно II фаза:
III фаза – Обрада података и израда завршног извештаја до
01.12.2018.
године
1. процена степена осетљивости земљишта на процес
ацидификацији према следећим методама: Holowaychuk
&
2. израда завршног извештаја, са општим препорукама за
F
поправку
земљишта у зависности од типа земљишта и
e
начина
коришћења.
s
s
УкупноeIII фаза:
n
УКУПНО
d (I+II+III) фаза:
e
2. Упутство
како да се попуни образац структуре цене
n
У
обрасцу
структуре цене приказани су елементи структуре цене и исте понуђачи
,
попуњавају према следећем упутству:
C У колону 2. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а за врсту услуге по свим ставкама која
је дата
i у колони 1;
n У колону 3. понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену из колоне 2;
d У колону 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом за врсту услуге по свим ставкама која
e у колони.
је дата
У r______________
Потпис понуђача
b
Данаy _______________
(М.П.)
______________________
и Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме
се потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени, у случају да понуђач наступа
самостално
или са подизвођачем. Уколико понућач подноси заједничку понуду, овај образац
K
u
попуњава,
потписује и печатом оверава споразумом овлашћени члан из групе понуђача.
y
l Укупна Цена(I+II+III) фаза, која се исказује без ПДВ-а (колона 4) служи за упоређење и
рангирање
понуда како би се изабрала најповољнија понуда.
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