РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Број: 404-01-3/19-VII
Дана: 08.02.2019. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево
ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА
Потенцијални понуђачи као заинтересована лица су дана 07.02.2019. године у 16,26 часова и
08.02.2019. године у 14,01 часова електронском поштом поставили питања са захтевом за
појашњење Конкурсне документације покренутог отвореног поступка јавне набавке ЈН број 40401/19-VII набавка радова на реконструкцији и доградњи објекта Здравствене амбуланте Рибница
у Краљеву, у оквиру реализације Државног програма обнове јавних објеката у јавној савојини у
секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства
поплава у мају и јуну 2017. године, за потребе Града Краљева као наручиоца, објављене на
Порталу ЈН дана 29.01.2019. године и изменама објављеним на Порталу ЈН дана 07.02.2019.
године, са продуженим роком за подношење понуда до 14.02.2019. године.
Потенцијални понуђачи поставили су питања имајући у виду да је дошло до измене
конкурсне документације 07.02.2018. године да ли ће бити прихваћене као важеће Потврде о
реализацији закључених уговора из првобитне конкурсне документације које су биле дате на 161.
страни конкурсне документације, као и образац Изјаве о обилуску локације који је био дат на 158.
страни конкурсне документације, или се морају прибавити нове потврде и изјаве које су сада дате
на 160. и 157. страни измењене конкурсне документације? Морају ли се мењати сви обрасци
изјава јер су промењене странице свих изјава?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама,
разматрала постављена питања потенцијалних понуђача - заинтересованих лица за додатним
појашњењем Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 404-01/19-VII
набавка радова на реконструкцији и доградњи објекта Здравствене амбуланте Рибница у
Краљеву, за потребе Града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 29.01.2019.
године са изменама и допунама дана 07.02.2019. године.
Комисија за јавну набавку обавештава заинтересована лица да се већ прибављене попуњене
и потписане Потврде референтних наручиоца о реализацији раније закључених уговора понуђача
са 161. стране првобитне Конкурсне документације (Поглавље XXI) и Изјаве о обилуску локације
за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVIII) прихватају
као докази и понуђачи не мора прибављати нове потврде и изјаве са истим подацима, имајући у
виду да се њихов садржај није мењао у Изменама и допунама Конкурсне документације од
07.02.2019. године у којој је ова изјава сада дата на 157. страни а потврда сада дата на 160. страни
са истим садржајем. Уколико понуђач прибавља Потврду референтног наручиоца или Изјаву о
обилуску локације после измене и допуне Конкурсне документације, дужан је да попуни потврду
и изјаву, као и друге обрасце и доказе из објављене измењене Конкурсне документације уколико
је измењен садржај. Наручилац ће прихватити и потврде на другом обрасцу уколико садржи све
тражене податке.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

