РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ
И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Комисија за јавну набавку ОП-9/2019
Број: XXV-404-4/19-29
Дана: 03. јула 2019. године
Шифра: ОП-9/2019
Нови Сад
Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 3
у поступку јавне набавке радова Изградња Културне станице „Слана бара“
шифра: ОП-9/2019
Наручилац је дана 02.07.2019. године од заинтересованог лица, путем е-маила,
примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за
јавну набавку радова– изградња Културне станице „Слана бара“ (шифра: ОП-9/2019)
Питање 1: „ Поштовани, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН, обраћамо Вам се захтевом за додатним
информацијама и објашњењем у вези конкурсне документације и припреме понуде по
јавној набавци број ОП-9/2019 „Изградња културне станице на Сланој бари“.
На страни 32 конкурсне документације, под тачком 2. 2. у делу пословни
капацитет, захтевате следеће: Да је понуђач у претходне три године (2016, 2017 и 2018.
године) пре објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки извео
грађевинске, грађевинско занатске и инсталатерске радове на изградњи, адаптацији или
реконструкцији објекта пословне и/или јавне намене укупне вредности веће од
120.000.000. РСД без ПДВ-а, а од чега најмање један објекат вредности минимум
60.000.000,00 РСД. Да ли ће понуда бити прихватљива у колико доставимо референце за
изведене радове на истим пословима за које су уговори закључени у захтеваном
временском периоду, а радови завршени и окончане ситуације издате у 2019. години?“
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 03.07.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:
Одговор 1. „Наручилац ће прихватити и окончане ситуације издате у 2019. години,
односно, прихватиће и све предметне радове изведене у периоду од три године које
претходе дану објављивања позива (од 10.06.2016. године до 10.06.2019. године).
Пречишћен текст конкурсне документације биће сачињен и објављен“
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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