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Н О В И Б Е Ч Е Ј

Нарицилац је дана 07.06.2019. примио захтев за појашњењем конкурсне документације
Радови- Набавка радова Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару ЈН
број IV 04-404-14/2019

Pitanje br. 1
Na prvoj strani Konkurne dokumentacije stoji da ima ukupno 45 strana a na poslednjoj stoji "strana 39 od
45".
Da li je to štamparska greška ili te strane nedostaju u konkursnoj dokumentaciji?

Одговор: Да би проверили Ваше наводе, скинули смо КД са портала и утврдили да се КД
састоји од 45 страница и да на последњој страници пише 45 од 45. Покушајте поново да
преузмете текст конкурсне са Портала ЈН.

Pitanje broj 2
U delu DODATNI USLOVI, redni broj 3. KADROVSKI KAPACITET traži se 5 diplomiranih inženjera
različitih struka sa licencama i jedno lice za bezbednost sa položenim stručnim ispitom.
Da li inženjeri mogu biti angažovani po Ugovoru o delu?
Da li za lice za bezbednost i zaštitu na radu možemo priložiti Ugovor sa pravnim licem koje za nas
obavlja poslove bezbednosti i i zaštite na radu već duži niz godina ili to lice mora biti radno angažovano
kod nas?

Одговор: Начин доказивања испуњености овог услова је За све запослене фотокопију уговора о
раду и МА обрасца, односно уговор о ангажовању лица, дакле може и уговор о делу и уговор са правним
лицем које обавља наведене послове за Вас.

Pitanje broj 3
U delu DODATNI USLOVI redni broj 4. POSLOVNI KAPACITET traži se "-Da je u protekle 3 (tri)
godine izgradio 1 (jedan) objekat iste ili slične namene."
Mi smo izgradili takav objekat s tim što je Ugovor potpisan 2013. godine a okončana situacija izdata i
overena 2018.
Da li time zadovoljavamo gore navedeni uslov?

Одговор: Наручилац ће прихватити такав доказ као валидан.

Pitanje broj 4



U delu VIII UPUTSTVO PONUDJAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU navdeno je koje sve overene
i potpisane priloge treba da sadrži Ponuda, izmedju ostalog i Garanciju poslovne banke za ozbiljnost
ponude.
Uvidom u konkursnu dokumentaciju nismo pronašli uslove(klauzule) za tu garanciju, te vas molimo da
nam naznačite u kom delu se oni nalaze.

Одговор: Упутство везано за банкарске гаранције се налази на странама 40, 41 и 42.
Конкурсне документације.

Одговор на питање и измена конкурсне документације биће објављена на сајту наручиоца
и на Порталу јавних набавки.
Наручилац неће продужавати рок за подношење понуда.

У Новом Бечеју
Дана 07.06.2019. Комисија


