Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2016-55
Дана: 11.08.2016. године
Кикинда
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови на црпној станици - улица Цара Душана у Кикинди,
доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
1.
На стр. 42/130 тендерске документације у оквиру техничког капацитета под тачком 4.1.
наручилац захтева да понуђач располаже са:
Багер са точковима, радна маса 20т и већа (снага мотора 110 кw и већа), регистрован
Питање 1: имајући у виду да сама тежина багера не утиче на његов учинак колико снага мотора и
запремина кашике, да ли ће понуђач испунити наведени услов уколико приложи захтеване доказе за
багер точкаш тежине 17.6 тона, снаге мотора 111.1 кw?
Одговор на Питање 1: Понуђач неће испунити захтевани услов ако достави доказе за багер точкаш
тежине 17,6 тона.
2.
На стр. 42/130 тендерске документације стоји:
„У погледу стечених референци понуђача треба да је извео:
2.4 Минимум 5 објеката изградње, реконструкције црпних станица или технолошки и грађевински
сличних објеката у последњих пет година (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), у минималној укупној
вредности од 40.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
2.5 У области изградње објеката хидротехнике (водовод, канализација, уређење речних корита,
депонија, брана ...) у последње четири године (2013, 2014, 2015, 2016 године), у укупној
вредности од 60.000.000,00 динара без ПДВ-а, а да вредност радова за један објекат не буде нижа од
20.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Питање 2.1. да ли захтевани период од последњих 5 година за тачку 2.4, односно од последње 4 године
за тачку 2.5 обухватају периоде од момента расписивања позива за предметну јавну набавку (у ком
случају би нпр. захтевани период од последњих 5 година обухватио период од 05.08.2016. (датум
објаве позива) до 05.08.2011.)?
Одговор на Питање 2.1: Захтеванои период за тачку 2.4 је од 05.08.2011 године до 05.08.2016 године
односно за тачку 2.5 је од 05.08.2012 до 05.08.2016 године.
Питање 2.2. да ли ће понуђач испунити горе наведени услов уколико приложи захтеване доказе при
чему је Уговор потписан пре захтеваног периода, тачније јуна 2011. године, а радови завршени и
окончана ситуација испостављена у 2012. години?
Одговор на Питање 2.2: Није јасно на које радове се мисли у питању. Понуђач испуњава захтеване
услове ако је окончана ситуација испостављена и оверена у захтеваном периоду.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Славко Војнић Мијатов

