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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1
ЈАВНА НАБАВКА БР. 2/2015 – Изградња моста на Дичини у Брђанима
- отворени поступак –
Питања понуђача:
1. Да ли је могуће добити предмер радова у Excel-u ?
2. Додатни услов број 1) "Да располаже неопходним пословним
капацитетом:- да је у претходнe 3 годинe (2011, 2012. и 2013) изводио грађевинске и
грађевинско-занатске радове на обнови и изградњи мостова и остварио приход од
минимум 100.000.000,00 динара без пдв-а."
Да ли је прихватљиво да је Уговор потписан 2010. године а да је реализација уговора
била током 2011. и 2012. године ?
3. Поменути додатни услов број 1 подразумева 2014. 2013. и 2012. годину као што
пише на страни 17 или је важећи текст на страни 14 где пише 2011. 2012. и 2013.
година ?
4. За испуњење додатног услова број 4) Да располаже неопходним техничким
капацитетом потебно је доставити као доказ " Доказ: пописна листа на дан 31.12.2015."
Да ли сте мислили на пописну листу на дан 31.12.2014. ?
5. За испуњење додатног услова број 4) Да располаже неопходним техничким
капацитетом - Понуђач мора да располаже опремом за извођење следећих радова:
- Геодетски радови
- Земљани радови
- Армирачки и тесарски радови
- Бетонских радова
- Асфалтни радови
На који начин се доказује испуњеност овог дела додатног услова број 4 ?
6. Да ли је за испуњење обавезних услова прихватљив извод из Регистра понуђача са
достављеним линком за проверу података (као што је предвиђено законом о ЈН) уз
попуњен образац изјаве дат у поглављу XII?
Одговори наручиоца:
1. Предмер радова није могуће добити у Excel-u.
2. Није прихватљиво – као доказ за пословни капацитет прилажу се копије уговора за
грађевинске и грађевинско-занатске радове на ообнови и изградњи мостова у

вредности од минимум 100.000.000,00 дин без пдв-а закључени у претходне три године
(2012, 2013. и 2014. година).
3. Додатни услов који се односи на пословни капацитет подразумева претходне три
године, дакле 2012, 2013. и 2014. годину.
4. Мисли се на пописну листу на дан 31.12.2014. године.
5. Испуњеност поменутог дела доказује се изјавом понуђача датом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу на свом меморандуму.
6. За испуњење обавезних услова прихватљив је извод из Регистра понуђача са
достављеним линком за проверу података уз попуњен образац изјаве дат у поглављу
XII
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