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Шифра: ОП-12/2018
Нови Сад
Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 3
у поступку јавне набавке радова – радови на објекту Дома културе у Руменки,
Ослобођења 26
шифра: ОП-12/2018
Наручилац је дана 03.07.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила,
примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације
за јавну набавку радова – радови на објекту Дома културе у Руменки, Ослобођења 26,
шифра: ОП-12/2018.
Питање 1: „С обзиром да је Наручилац извршио измену конкурсне
документације у делу обавезних услова додавањем тачке 5: „5.
Да има важећу
дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
односно, дозволу за сакупљање и транспорт отпада (грађевинског материјала који
садржи азбест).
Доказ:
Фотокопија Решења Министарства заштите животне средине, надлежног органа
Аутономне покрајине Војводине (Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине) или Градске управе за заштиту животне
средине Града Новог Сада, као доказ да понуђач поседује дозволу (појединачну или
интегрисану) за сакупљање и транспорт отпада који садржи азбест, у складу са чл. 59 70 Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије” бр. 36/09,
88/10 и 14/2016).“
Вредност радова по предмеру који се тичу сакупљања и транспорта не прелази
10% у односу на вредност радова. Да ли ће Наручилац признати испуњавање овог
услова преко подизвођача, у складу са чланом 80 став 6. ЗЈН?
Напомињемо да веома мали број фирми поседује тражену дозволу и самим тим
Наручилац је стављањем овог захтева у обавезне услове смањио конкуренцију за
учешће у поступку Јавне Набавке. Молимо Наручиоца да још једном сагледа вредност
радова за које је потребна тражена дозвола и да испуњење тог услова дозволи преко
Подизвођача.“
Питање 2: „У Конкурсној документацији страна 80/80 је МЕНИЧНО
ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО, које је саставни део Конкурсне документације и које треба
предату уз понуду. Молимо Наручиоца да нам појасни да ли уз понуду треба доставити
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде или меницу за озбиљност понуде?“

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку
сачинила је дана 04.07.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:
Одговор 1: Понуђач може да докаже испуњавање услова из члана 75. став 1.
тачка 5. преко подизвођача којем је поверен део набавке за који се захтева испуњење
обавезног услова, уколико вредност дела набавке не прелази 10% укупне вредности, у
складу са чланом 80. став 6. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015).
Одговор 2: Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у
предметној јавној набавци захтевано је достављање банкарске гаранције за озбиљност
понуде.
Наручилац је дана 03.07.2018. године у измени конкурсне документације
извршио исправку меничног овлашења – писма у делу гаранције за озбиљност понуде.
Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
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