РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Комисија јавну набавку у отвореном поступку
Број ЈНВВ: IV 04-404-25/2015
Датум: 30.10.2015. год.
НОВИ БЕЧЕЈ
Жарка Зрењанина бр. 8.

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова на изградњи објеката
фекалне канализације у Новом Бечеју, према предмеру радова и техничким
карактеристикама набавке, ЈНВВ број IV 04-404-25/2015 од 26.10.2015. године
Комисија образована за спровођење поступка јавне набавке радова на изградњи објеката фекалне
канализације у Новом Бечеју, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, која се
спроводи у отвореном поступку, ЈНВВ број IV 04-404-25/2015, је дана 29.10.2015. године примила
захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне
документације за наведену набавку, следеће садржине:
Питање: „Молимо да у законски предвиђеном року одговорите да ли неопходни кадровски и
технички капацитет треба доказати на дан објављивања позива или на дан подношења
понуда.“
Одговор: У вези постављеног питања, Комисија наручиоца обавештава потенцијалне понуђаче да су у
Конкурсној документацији за набавку радова на изградњи објеката фекалне канализације у
Новом Бечеју, у поглављу VI. 2. Упутства како се доказује испуњеност услова (за учешће
у предметном поступку јавне набавке), на страни 27 / 71, у делу Б) Доказивање испуњености
услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, у тачци 7., прецизирани додатни услови за
учешће у поступку јавне набавке у погледу техничког и кадровског капацитета, на следећи
начин:
„7. Један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што је:
а) Опис понуђачеве техничке опремљености: Изјава понуђача дату под пуном материјалном,
моралном и кривичном одговорношћу да у тренутку подношења понуде поседује неопходну опрему за
извођење предметних радова са кратким описом опреме, уз доказ да у тренутку подношења понуде поседује
у власништву или користи најмање 2 (два) ровокопача, 2 (два) камиона носивости преко 2 тоне, 2 (две)
мешалице за бетон и лични алат (10 комплета);
Доказ: Изјава понуђача, и за ровокопаче и камионе носивости преко 2 тоне: саобраћајна дозвола
или уговор (о закупу, лизингу), за мешалице за бетон и лични алат: инвентарна листа;

МИНИМУМ ПОТРЕБНЕ ОПРЕМЕ

Р.
бр.

минимум ОПРЕМЕ
са кључним карактеристикама

1.

Ровокопач

2.

камион носивости преко 2 тоне

3.

мешалица за бетон

4.

лични алат

Јед.
мере:
ком.
ком.
ком.
комплет

минимални
БРОЈ
2
2
2
10

(б) Изјава понуђача дата под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу о кључном
техничком особљу које ради за понуђача, са навођењем имена и професионалних квалификација лица која
раде за понуђача, и која ће бити одговорна за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу
квалитета, да понуђач има најмање:

Минимални кадровски капацитет
Р.
бр.

СТРУЧНА СПРЕМА на истим или сличним пословима

МИНИМАЛНИ
број

1.

Дипомирани грађ. инжењер лична лиценца 413 или 414.

1

2.

грађевински техничар

1

3.

Возач, руковалац грађевинских машина (приложити и доказ за
категорију руковаоца)

2

4.

Возач “Ц“ категорије (приложити и доказ – возачку дозволу)

2

5.

КВ радник (водоинсталатер)

4

6.

НК радник

6

Доказ: Изјава понуђача и доказ ЗА СВА наведена лица да раде за понуђача: радне књижице или

уговори из којих се може утврдити и тачан назив занимања – струке, а уколико наведено не може
да се утврди, онда треба доставити и доказ о школској спреми;
За одговорног извођача радова се доставља:
Доказ: важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
и то:
а) лиценца за 1 (једног) одговорног извођача радова: лиценца број 413 или 414.
б) доказ да је лиценца за одговорног извођача радова важећа–издат од Инжењерске коморе
Србије, док
доказ о школској спреми одговорног извођача радова не треба доставити.“

Комисија Наручиоца констатује да је у тачци 7., прецизирано да технички капацитет треба доказати у
тренутку подношења понуде.
Такође, и кадровски капацитет треба доказати у тренутку подношења понуде.
Наиме, у Изјавама понуђача о испуњености услова за учешће у поступку набавке у погледу техничког
и кадровског капацитета, понуђач треба да под пуном материјалном, моралном и кривичном
одговорношћу изјави да у тренутку подношења понуде поседује неопходну опрему за извођење
предметних радова са кратким описом опреме, односно да има кључно техничко особље које ради за
понуђача, са навођењем имена и професионалних квалификација лица која раде за понуђача, и која ће
бити одговорна за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета.
Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и
интернет страници Наручиоца.

Председник Комисије:
_______________________
Милица Нешић

