НОВИ САД

Šta predstavlja osnov izdavanja ovih garancija (nije definisano ni konkursnom ni ugovorom) a
mora postojati ?
( u dosadašnjoj praksi je to inače Rešenje Vlada gde se utvrđuje opšti interes za eksproprijaciju i
utvrđuje korisnik eksproprijacije (JP Srbijagas), kao i vlasnici parcela ( u vašoj tenderskoj
dokumentaciji se spominje neki spisak i da će garancije biti grupne, ne pojedinačne po svakom
vlasniku).
Shodno isto vas molimo za dostavu tog spisaka s obzirom da se kaže da će bti sastavni deo
garancije. Kao I dostavu Rešenja Vlade kojim se se utvrđuje opšti interes za eksproprijaciju i
utvrđuje korisnik eksproprijacije JP Srbijagas.;
Oдговор:
Решење Владе Републике Србије 05 број 465-11919/2019 од 28.11.2019. године, објављено
је у „Сл. гласник РС“ број 86/2019 од дана 06.12.2019. године што је наведено у конкурсној
документацији у делу III техничке спецификације – опште напомене.
Списак свих корисника –власника ће бити достављен изабраном понуђачу приликом
закључења уговора.
2.Питање:
Takođe u tenderskoj dokumentaciji , navodite da se : “Банкарске гаранције се издају на захтев
који подноси Наручилац, а који садржи следеће податке: назив корисника гаранције,
адресу, ПИБ и МБ корисника гаранције, бр. уговора, износ гаранције и рок важења
гаранције.“
Ukoliko je korisnik fizičko lice, ili više njih po spisku, zašto se traži PIB.?
Одговор:
Корисници-Власници непокретности су углавном

21000

1. Питање:

Факс. 021/481-4305

Предмет:
Додатне информације и појашњења у вези јн.бр. Р-53/M/2020-ТЕ –
финансијска услуга – издавање банк.гаранције за обезбеђење накнаде за експропријацију
непокретности

Тел. 021/481-2703

17.09.20120

Народног Фронта 12/VII

Датум:

Нови Сад,

Наш број:

Нови Сад, Народног Фронта 12/VII

Ваш број:

физичка лица, али има и правних лица.
Подаци су преузети из јавне евиденције - катастра непокретности, негде су потпуни (Именазив, адреса, ЈМБГ, МБ), негде не.

21000

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
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Званичне податке није дозвољено мењати ни допуњавати.
ПИБ није потребан за физичка лица.
2. Питање:
Vezano za raspisani tender za nabaku KL radi izdavanja garancija za exsproprijaciju, a obzirom
na vrlo kratak rok za dostavu ponuda 21.09.20. da li postoji mogućnost da se rok za dostavljanje
ponuda pomeri bar za 2 nedelje , odnosno koji je najkasniji datum kada bi mogao da bude rok za
dostavu ponuda?
Oдговор:
Не постоји могућност померања рокова за подношење понуда с обзиром да је веома хитна
реализација предметне јавне набавке.

Комисија за јавну набавку
бр. Р-53/M/2020-ТЕ
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