РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Број: 404-69/17-VII
Дана: 14.12.2017. године
Трг Јована Сарића 1
Краљево
ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА
Потенцијални понуђачи као заинтересована лица поставили су дана 13.12.2017. године питања
везана за ЈН број 404-69/17-VII јавна набавка радова на изградњи моста преко реке Рибнице, објављене на
Порталу ЈН дана 12.12.2017. године, која се финансира преко Канцеларије за јавна улагања Владе
Републике Србије. Питања се односе на појашњење конкурсне документације и додатне информације
везано за тражене додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама у погледу траженог
финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета у Поглављу 5.-Услови за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН на страни 11. и 12. конкурсне документације и
неусклађености са наведеним у Изјави у Поглављу 15.-Образац изјаве понуђача о испуњавању услова
из члана 76. ЗЈН на страни 61. конкурсне документације, као и начина доказивања њихове
испуњености, питање везано за објављену збирну рекапитулацију у предмеру радова у Обрасцу
структуре цена у Поглављу 11. на страни 56. конкурсне документације, питање везано дат Образац
изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН на страни 58. конкурсне документације где на
крају грешком стоји потпис овлашћеног лица подизвођача уместо понуђача имајући у виду да се
изјава односи на понуђача, као и питање везано за доказивање пословног капацитета и фотокопијама
привремених ситуација а не само окончаном ситуацијом.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
Везано за питања потенцијалних понуђача-заинтересованих лица у поступку јавне ЈН број 40469/17-VII јавна набавка радова на изградњи моста преко реке Рибнице, објављене на Порталу ЈН дана
12.12.2017. године, са роком за подношење понуда до 22.12.2017. године, ради прецизирања конкурсне
документације и отклањања уочених техничких грешака и недостатака, као и евентуалних недоумица
код потенцијалних понуђача у поступку припреме понуда, Комисија за јавну набавку је одлучила да
објави комплетну измењену и исправљену Конкурсну документацију. Ова измена Конкурсне
документације објављена је на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца данас 14.12.2017. године.
Наручилац обавештава заинтересована лица да се сагласно члану 131г став 2. Закона о јавним
набавкама испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке може
доказати и достављањем потписане и оверене Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује испуњеност тражених услова датих у конкурсној документацији,
а Наручилац задржава право да може од изабраног понуђача захтевати достављање доказа из те
изјаве.
Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за
подношење понуда ПРОДУЖАВА за један дан, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да крајњи рок за подношење понуда у овој
јавној набавци 25.12.2017. године до 1100 часова. Отварање понуда је истог дана 22.12.2017.
године у 1200 часова.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

