ОБАВЕШТЕЊЕ број 1
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА, ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ЈН БРОЈ
16/2014

Предмет: Додатна објашњења за јавну набавку радова – Санација електроинсталација у
објекту „Старо купатило“, по партијама, ЈН број 16/2014 у поступку јавне набавке велике
вредности по позиву објављеном на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12) у даљем тексту:
Закон, достављамо одговоре на постављена питања у отвореном поступку јавне набавке
радова – Санација електроинсталација у објекту „Старо купатило“, по партијама, ЈН број
16/2014.
Обавештавамо Вас да су у року за достављање понуда путем e-mail-a стигла питања,
којим се траже додатна разјашњења предметне конкурсне документације.
Питање бр.1:
С обзиром да се уз понуду прилаже само меница за озбиљност понуде са меничним
овлашћењем на стр. 40. Да ли је потребно потписати и менична овлашћења за добро
извршење посла и отклањање грешака у гарантном року или се они потписују и
достављају при потписивању уговора између наручиоца и изабраног понуђача?
Одговор бр.1:
Доставља изабрани понуђач приликом потписивања уговора.
Питање бр. 2:
Да ли је за партију бр.1 потребно обићи локацију или се обилазак односи само на партију
бр.2 ?
Одговор бр.2:
Локација се може обићи уколико понуђач сматра неопходним, без обзира на партију за
коју ће поднети понуду.

Питање бр. 3:
На страни 5. Конкурсне документације под тачком 1.2 наглашено је да се финансијски
капацитет доказује овереним и потписаним потврдама наручиоца, док је на страни 8, под
тачком 1.2. као доказ потребно доставити потврде наручиоца или фотокопије уговора. Да
ли ће понуда бити прихватљива ако понуђач достави само копије уговора о извршеним
пословима? Уколико се испуњеност додатних услова не доказује само копијама уговора,
да ли је исправно да потврде претходних наручиоца садрже –а) назив наручиоца б)
контакт особу в) седиште г) улица и бр. Телефона д) пиб ђ) назив извршених радова е)
број уговора ж) годину извршених радова као и потпис и печат претходног наручиоца?
Одговор бр. 3:
Испуњеност овог услова се доказује у складу са захтевом из конкурсне документације,
односно уз Референтну листу је потребно доставити и доказ што може бити потврда
референтних наручиоца или фотокопија уговора из којих се недвосмислено може видети
испуњење траженог услова тј. да је извршио радове који су предмет јавне набавке три
пута већи од вредности понуде.
Напомена: Обавештење је објављено на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца.
У Нишу, 20.06.2014. године
Комисија за ЈН бр. 16/2014

