На основу чланa 55. став 1. тачка 5. и члана 57. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр.
24/2012)
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ОБАВЕШТЕЊЕ
о признавању квалификације у квалификационом поступку
бр. ЈН 21/2014
1. Врста наручиоца: Градска и општинска управа
2. Врста предмета: услуге
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Израда катастарскотопографских планова и пројеката геодетског обележавања за потребе израде планова детаљне
регулације, (услуге катастарског премера, 71354300)
4. Време за које се признаје квалификација: Квалификација се признаје на период од 3 године
од доношења Одлуке о признавању квалификације односно од 08.08.2014. до 08.08.2017.
5. Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом
поступку: По члану 34. став 5. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да ажурира листу
кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који
испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације.
С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације, имају могућност да
поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана доношења Одлуке о признавању
квалификација, уђу на листу за дату јавну набавку.
6. Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: Рок за подношење пријава
почиње тећи од дана доношења Одлуке о признавању квалификација па до 09.02.2015. године
до 10 часова. Отварање нових пријава обавиће се 09.02.2015. године у 11 часова у просторијама
Општине Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда.
7. Начин преузимања конкурсне документације: По члану 34. став 6. Закона о јавним
набавкама, позив за подношење пријава, који садржи услове за признавање квалификација и
конкурсну документацију, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страни
наручиоца, морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе
кандидата. Интернет страна наручиоца је www.kikinda.org.rs
8. Контакт: Одсек за јавне набавке, тел. 0230/410-195.
9. Остале информације: Листа кандидата којим је призната квалификација:
1. БИРО ЗА ГЕОДЕЗИЈУ, ВЕШТАЧЕЊЕ И НЕКРЕТНИНЕ „МЕРИДИЈАН“ ЗРЕЊАНИН
2. „AB & CO Geosystems“ д.о.о Нови Сад
3. С.Г.Р. „ГЕОМАП“ БЕОГРАД
4. ПД „ABA-GEODETSKA KUĆA“ Д.О.О. БЕОГРАД
5. „GEOSOFT“ DOO BEOGRAD

