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IV ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ
НАБАВКЕ БРОЈ ДУ-ЈНР-06/16

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНЕ

На основу дописа-захтева „заинтересованог лица“, упућеног наручиоцу путем
електронске поште дана 18.04.2016. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), дајемо појашњења и
тражене додатне информације у вези конкурсне документације јавне набавке радова
број ДУ-ЈНР-06/16 – санација и адаптација „мокрих чворова“ ученичких домова.
1. Питање „заинтересованог лица“:
„У конкурсној документацији код додатних услова за неопходан пословни
капацитет понуђач доставља потврде Наручилаца/Инвеститора да је понуђач извео
радове на санацији и адаптацији (мокрих чворова или санитарних чворова или тоалета
или купатила или инсталација водовода и канализације), у укупној збирној вредности
од најмање 15.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
1. На постављена питања одговорили сте да за неопходан пословни капацитет могу
да се прилажу и докази који за предмет уговора немају неке од наведених радова
тражених конкурсном документацијом, ако су ти радови изведени у склопу других
радова (уговора), и да у потврди треба да се издвоји и упише само вредност радова који
су предмет јавне набавке.
Молимо Вас за одговор да ли за једну референцу где за предмет уговара нису неки
од наведених радова тражених конкурсном документацијом, већ су ти радови изведени
у склопу других радова (уговора) можемо да приложимо потврду наручиоца радова
оверену на цео износ свих изведених радова (вредност окончане ситуације) из разлога
јер Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које је било
наручилац радова не може да нам изда потврду за поједине радове парцијално него у
потврди мора да стоји цео износ из окончане ситуације? Ми бисмо уз потврду
приложили и копију целе окончане ситуације где може да се види износ изведених
радова на мокрим чворовима - санитарије, и у образац бр.6.6 бисмо уписали износ само
за те врсте радова, такође бисмо ми као понуђач дали изјаву где бисмо навели који је то
износ изведених радова који прилажемо за референцу.“
1. Одговор:
Наручилац ће, у случају ситуације описане у питању „заинтересованог лица“ уважити
достављене доказе за испуњеност неопходног пословног капацитета на начин наведен у
постављеном питању, односно достављену копију или оригинал потврде наручиоца
оверену на цео износ свих изведених радова (вредност окончане ситуације), копију
окончане ситуације где може да се види износ изведених радова по позицијама
захтеваних врста радова, а у обрасцу 6.6. уписан и признат само износ изведених
захтеваних врста радова.
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