Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Број: 015-404-12/2020-10
Датум: 18.03.2020. године
Кула

Предмет: Одговор на Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације
за ЈНМВ бр. 6/2020
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке бр. 6/2020, Јавна
набавка радова – Одржавање путева и улица на територији општине Кула
по партијама (ознака из ОРН: 45200000 – радови на објектима и деловима
објеката високоградње и нискоградње), која је објављена на Порталу јавних
набавки и интерент страници наручиоца 19.02.2020. године, у вези Захтева за
додатним појашњењима конкурсне документације заинтересованих лица, које
смо примили путем електронске поште дана 17.03.2020. године у 13:08 часова,
дајемо следећи одговор:
Питање бр. 1
У поглављу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и
упутство како се доказује испуњеност тих услова у Додатним условима који се
односе на доказивање пословног капацитета захтева се да је понуђач извео
радове на санацији коловоза (партија 1) у износу од 7.000.000,00 динара без ПДВа односно радове на пресвлачењу горњег слоја путева (партија 2) у износу од
6.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Да ли ће понуђач испунити услов пословног капацитета за партију 1 односно
партију 2 уколико докаже да је извео радове на појачаном одржавању,
реконструкцији или рехабилитацији, обзиром да радови који су наведени у
предмерима радова за партију 1 односно партију 2 одговарају радовима из
предмера радова на појачаном одржавању, реконструкцији или рехабилитацији?
Одговор бр. 1
Комисија је становишта да се прихвати, предлог заинтересованог понуђача,
обзиром да радови који су наведени у предмерима радова за партију 1 односно
партију 2 одговарају радовима из предмера радова на појачаном одржавању,
реконструкцији или рехабилитацији, такав доказ за испуњење пословног
капацитета.

1

Питање бр. 2
Такође молимо Вас да одговорите да ли ће као доказ бити прихваћене
привремене ситуације?
Одговор бр. 2
Привремене ситуације можете приложити (ако се у њима боље види који су
радови изведени) али само уз окончану ситуацију која је једини гарант да је
посао изведен у целости и где то потврђује инвеститор, наручилац посла и
надзорни орган.

Комисија за јавне набавке
Биљана Шљукић с.р.
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