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СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питање по ЈН бр. 404-7/2015-4 – реконструкција
топлотног омотача и замена столарије прозорских отвора на згради
Општине Бабушница
Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12)
достављамо Вам одговор на постављена питања по ЈН бр. 404-7/2015-4 реконструкција топлотног омотача и замена столарије прозорских отвора на
згради Општине Бабушница.
Питање 1.
Дефинишите позицију 5.3.3. дебљину и квалитет материјала.
Одговор : Заинтересовано лице је поставило питање у вези позиције 5.3.3
постављање филца и ламината са предвиђеним лајснама на местима спојева и прагова. У
измењеној конкурсној документацији од 19.02.2015. године наручилац је дао детаљан
опис радова и материјала ( детаљан опис радова глава III , страна 6 и 7 конкурсне ) а у
обрасцу понуде је дато упутсто где се у конкурсној налази појашњење позиције.
Претпостављамо да је заинтересовано лице гледало првобитну верзију конкурсне.У
измењеној конкурсној документацији, у делу техничке карактеристике, опис радова
налази се детаљно појашњење поменуте позиције 3.3. Да не би дошло до забуне,
наручилац ће у измењеној конкурсној документацији и у обрасцу понуде унети детаљне
податке за позицију 5.3.3.
Питање 2.
Да ли референтна листа за испуњеност додатних услова 1.2.3. где се тражи
два пута по 5.000.000,00 дин. која се доказује копијом уговора, ситуација и потврдама
наручиоца, те потврде иду у слободној форми с обзиром да нема прописани образац
потврда у конкурсној документацији?

Одговор :За доказивање испуњености наведеног услова наручилац је
захтевао копије уговора и окончаних ситуација и потврду наручиоца о изведеним
радовима. Наручилац се руководио тиме да потенцијалним понуђачима омогући лакше
припремање понуда и тако оставио простор да могу доставити потврде које можда већ
имају од извесних наручилаца . Постоји тенденција да извесни понуђачи који учествују
стално на тендерима увек изнова траже потврде од наручилаца са којима су радили па смо
хтели да избегнемо непотребно попуњавање новог образца, ако већ понуђач поседује
одређену потврду , и уз то доставља уговоре и окончане ситуације.
Наручилац ће у новој верзији конкурсне убацити поменути образац, али ће
оставити простора потенцијалним понуђачима да могу доставити и свој образац који мора
имати све битне елементе као и образац из конкурсне , чиме ће омогућити појединим
понуђачима да уколико већ поседују образац потврде из неког ранијег периода то буде
валидан доказ испуњености поменутог услова.
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