РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 404-40/20-VII
Дана: 02.09.2020. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево
ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА
Потенцијални понуђач – заинтересовано лице поставио је дана 02.09.2020. године питањe везано
за ЈН број 404-40/20-VII у отвореном поступку јавне набавке радова на реализацији пројекта
,,Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“, објављене на
Порталу ЈН дана 13.08.2020. године, постављеним питањем у погледу појашњења ,,додатних услова из
члана 76 Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку
јавне набавке на страни 20/72, молимо вас да нам одговорите на следеће питања:
1.,, Да ли ћете признати радове где су уговори закључени 2016. о окончане ситуације су из
периода 2017. односно 2019. године, када су радови и завешени –у року?”
2. Да ли је обилазак локације обавезан-елиминациони услов?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
Постављено питање потенцијалног понуђача-заинтересованог лица у погледу појашњења
,,додатних услова из члана 76 Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни да би могао да
учествује у поступку јавне набавке ЈН број 404-40/20-VII Комисија за јавну набавку појашњава на
следећи начин:
1)
У погледу пословног капацитета конкурсном документацијом је јасно предвиђено ,,да је понуђач
у претходне три године (у 2017. 2018. и 2019. години) остварио пословни приход по основу изведених
грађевинских радова и то радова на изградњи, реконструкцији, санацији и адаптацији у високоградњи у
износу од најмање 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом, збирно за све три године заједно“ што подразумева
пословање понуђача за наведене године односно у 2017, 2018 и 2019 години, а радови изведени и
реализовани у 2017 и 2019, години представљају пословни приход понуђача за те године, без обзира кад
је уговор закључен, те ће Комисија уважити такве доказе о пословању.
2)
Што се тиче питања у погледу обиласкa локације односно да ли је обилазак локације обавезанелиминациони услов, Комисија појашњава да како је и наведено конкурсном документацијом ,,Обилазак
локације није обавезан, али је пожељан ради припреме понуде“ и не представља елиминациони услов за
понуђаче који нису обишли локацију.
Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за
подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је крајњи рок за подношење понуда у овој
јавној набавци 14.09.2020. године до 1030 часова. Отварање понуда је истог дана 14.09.2020. године у
1130 часова
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