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Н О В И Б Е Ч Е Ј

Нарицилац је дана 20.05.2020. примио захтев за додатним појашњењем конкурсне документације
за јавну набавку радови на реконструкцији и адаптацији омладинског дома у Новом Милошеву ЈН
број IV 04-404-16/2020

Питање број 1
Zašto je kao obavezan uslov naveden obilazak objekta kada to po zakonu ne može biti obavezujuće;
Zašto tražite potvrdu o likvidnosti koju izdaje NBS ako je to javno dostupna informacija;
U tenderu nema zemljanih radova a zahteva se rovokopač ;
Takođe i skela od min 350 m2 nije neophodna za izvođenje predmetnih radova,
a zahtevate je tenderskom dokumentacijom?

Одговори:
1. Обилазак локације, као додатни услов није забрањен законом, него је став Републичке

комисије да не би требао бити обавезујући, те ће наручилац одустати од овог услова и
извршити измену конкурсне документације.

На страни број 10 и 49 врши се измена конкурсне документације те уместо

„Понуђачи су обавезни за изврше обилазак локације“ сада стоји

„Понуђачи могу за изврше обилазак локације”

2. Што се тиче потврде коју издаје НБС- све што је јавно доступно од података понуђачи нису
дужни да доставе, довољно је да доставе линк, на ком се тај податак може проверити.

3. Наручилац је направио техничку грешку, уместо ровокопача, наручилац захтева да се
доставе докази да понуђач поседује или располаже ровокопач комбинирком.

Наручилац сматра да је ровокопач комбинирка неопходна за рушење преградних зидова, вађење
бетонског пода у предметном објекту као и утовар добијеног шута.

На страни број 14 и на страни број 16. Врши се измена конкурсне документације

У делу техничке документације уместо
„1 радна машина ровокопач – утоваривач“
сада стоји
“1 радна машина ровокопач комбинирка – утоваривач”



4. Скела од минимум 350 м2 – Наручилац сматра да је скела неопходна јер је објекат који је
предмет радова висок између 4 и 5 метара, а потребно је урадити реконструкцију плафона
у предметном објекту. Наручилац остаје при траженом услову

Одговор на питање и појашњење конкурсне документације биће објављена на сајту наручиоца и
на Порталу јавних набавки.

Наручилац неће продужавати рок за подношење понуда.

У Новом Бечеју
Дана 22.05.2020. Комисија


