Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2018-18
Дана: 27.03.2018. 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 – Уређење пешачких стаза,тротоара и паркинг места у
граду и селима Јн 18/2018 доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
појашњењима конкурсне документације
Питање број 1:
U konkursnoj dokumentaciji
II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJA), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, NAČIN SPROVODJENJA
KONTROLE I OBEZBEDJIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE
DODATNE USLUGE: na stranama od 4 do10 Konkursne dokumentacije
Upisane su pozicije predmeta javne nabavke. Pozicije su iskazane u jediničnim cenama.
Jedino u NAPOMENAMA: stoji procenjena površina za izvodjenja radova koja iznosi oko 6500 m2.
Naše prvo pitanje glasi:
Koji procenat od ukupne procenjene površina za izvodjenja radova se odnosi na betonske radove, a koji
procenat od ukupne procenjene površina za izvodjenja radova se odnosi na popločavanje betonskim elementima.

Одговор Наручиоца:
Од укупне процењене површине (6500 m2) предвиђено је :
 бетонски радови 65%
 радови поплочавања и израда паркинга од префарбаних елемената 30%
 остали радови 5%.
Питање број 2 :
Zašto je i za koje radove neophodan betonirac V stepen . Koja je to stručna oblast koju takvo lice pokriva.
Odnosno koji su to specifični radovi koje može da izvodi betonirac sa V stepenom, a ne može da izvodi radove
betonirac sa III st.stučne spreme ili sa IV st. stručne spreme. Ovim zahtevom ste onemogućili konkurenciju većeg
broja ponuđača. Znajući da na tržištu radne snage nema dovoljno osposobljenih kadrova ovog profila sa trženim
stepenom stučne spreme.
Molili bih Vas da izmenite ovaj deo Konkusne dokumetcaije koji se odnosi na KADROVSKI KAPACITET –
Radnik sa diplomom betonirac V stepen, i stavite neku alternativu, kako bi veći broj ponuđača mogao učestvovati na
ovom tenderu.

Одговор Наручиоца:
У питању је техничка грешка,Наручиоц ће извршити измену конкурсне документације.
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Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа
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