
Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта

″Краљево″
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61                        www.direkcijakv.net      
36 000 Краљево                                         office@direkcijakv.net

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“
бр.  124/2012,14/2015, 68/2015), дајемо додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку  услуга  – Замена светиљки у парку у насељу
Моше Пијаде, Доситејевој улици и Улици Драгослава Богавца, ЈН  1.2.17 по Позиву за
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки од 24.09.2019. године:

Дана 15.10.2019. године заведен у Јавном предузећу за уређивање грађевинског
земљишта “Краљево”   под  бројем 3839/19 достављено је  питање  заинтересованог
понуђача:

Питање 1        

Да ли због обимности посларок за завршетак радова може бити 80 дана?

Одговор 1

Наручилац сматра је дефинисани рок адекватан за предвиђени обим радова и
остаје при дефинисаном року.

Питање 2

Да ли члан гупе понуђача може бити фирма која је била у блокади?

Одговор 2

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове,  а додатне
услове испуњавају заједно.

Питање 3

На страни 36 поз.1 испорука и уградња спољашњег вода за уземљење, еквивалентног
типу ЕЛДС 108/400 фи 12

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220

Наш број           3839-1/19

Датум 18.10.2019.године

Обрадио/ла Т.Симовић

             
                    



Стр. 36 поз. 2 испорука и уградња механичке заштитне покривке  еквивалентне типу Ф3
-100/3 дужине 2000мм

Стр.36 поз.3 испорука и уградња фидос клема 1,5-10/16-95

Стр. 38 поз.2 испорука и уградња парковске светињке

Питање: Да ли је за предходно наведена добра из конкурсне документације уз понуду
поред  атеста  потребно  доставити  и  ауторизацију  произвођача?  Наручилац  се
ауторизацијом  може  уверити  да  потенцијани  понуђач  нуди  тражена  добра  која
задовољавају  потребе  наручиоца  и  да  су  атести  издати  од  стране  произвођача
аутентични.

Одговар 3

      Наручилац прихвата сугестију  да је  за добро из позиције Ц.2.  Предмера и
предрачуна  -парковске  светиљке  обавезна  ауторизација  и  том  делу  ће
изменити конкурсну документацију, док  за позиције Б.1, Б.2 и Б.3 предмера и
предрачуна, Наручилац сматра да није потребна ауторизација из разлога што
је  предмет  јавне  набавке  замена  светиљки  која  доминантно  учествује  у
траженим добрима

 

Овај прилог  је саставни део конкурсне документације.                                

  КОМИСИЈА


