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Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште
(maila) дана 09.11.2016. у 12.41 часова за јавну набавку мале вредности - Радови на
инвестиционом одржавању дворишта ЈНMВ – 8 /2016
Дана 09.11.2016. у 12.41 часова.потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште
питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку мале вредности - набавка Радови
на инвестиционом одржавању дворишта ЈНMВ – 8 /2016
ПИТАЊE
Na strani 19 konkursne dokumentacije, tačka 5., neophodan poslovni kapacitet, naveli
ste da je neophodno da je ponuđač izveo radove na postavci tartan podloge na
minimalno tri terena ukupne površine od najmanje 1000m2 po terenu. Da li je u pitanju
štamparska greška?Da li je naručilac podrazumevao zbirno tartan terene u ukupnoj
površini od 1000m2?
Takođe, u navedenoj tačci 5. kao dokaz zahtevate Okončane situacije overene od
strane nadzornog organa na prvoj i poslednjoj strani situacije, kao dokaz da su radovi
izvedeni.
Po pravilima struke, overa nadzornog organa na okončanim situacijama se vrši samo na
prvoj strani situacije, a na poslednjoj strani situacije overu vrši odgovorno lice
izvođača radova.Smatramo da ste napravili propust pri formulaciji rečenice, te vas molimo
da navedene dokaze na ovakav način uvažite.
Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.
124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена
питања:
1. У конкурсној документацији наведеним пословним капацитетом наручилац је јасно
дефинисао да је неоходно да је понуђач у 2013, 2014 и 2015 год извео радове на поставци
тартан подоге на минимално три терена укупне површине од најмање 1.000 м² збирно за сва
три терена.
2. Као доказ испуњености захтеваног пословног капацитета наручилац је навео „Прву и последњу
страну окончане ситуације и страну на којој се види да су изведени радови из референтне
потврде потписану и оверену од стране надзорног органа.“
Наручилац није захтевао да су и прва и последња старна окончане ситуације , обе , потписане
од стране надзорног органа , већ да је окончана ситуација потписана од стране надзорног
органа . Небитно је да ли је то прва или последња старна и наравно неморају обе стране бити
оверене и потписане .
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