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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке br.111/16-У/ОП наручилац објављује додатна појашњења :
а. Сажета питања :

На страни 25 конкурсне документације код доказа за финансијски капацитет захтевате скоринг са минималном оценом Ц за три
обрачунске године (2014, 2015, 2016). Скрећемо Вам пажњу да је рок за предају финансијских извештаја за 2016. годину 30.06.2017.
године на основу којих се издаје скоринг, тако да понуђачи нису у могућности да уз понуду доставе скоринг са подацима за 2016. годину
јер исти још увек није издат од Агенције за привредне регистре.
Питање: Да ли ћете прихватити скоринг са оценом Ц за 2013,2014 и 2015.?
На страни 5 конкурсне документације у делу који се односи на начин попуњавања образаца који су саставни део конкурсне
документације и понуде, као саставни део понуде захтевате под тачком 3.2.3 Образац техничких карактеристика - Документ бр. 4.
Скрећемо Вам пажњу да у конкурсној документацији не постоји Образац техничких карактеристика, нити образац који носи назив
Документ бр. 4.
На страни 33 конкурсне документације (образац потврде о раније изведеним радовима) захтевате да упишемо износ реализованих
машинских радова. Питање: Да ли је у питају грешка обзиром да су предмет набавке грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски
радови и као референцу код пословног капацитета тражите грађевинске и инсталатерске радове?
б. Одговори :
Наручилац ће прихватити скоринг са оценом Ц за 2013,2014 и 2015.
Обзиром да не постоји Документ бр. 4. - Образац техничких карактеристика није га потребно доставити
У документу бр.7 је техничка грешка „машинских радова“. Наручилац ће прихватити потврду која се односи на грађевинске
и/или инсталатерске радове.

за Комисију:
Петар Кнежевић, дипл.менаџер с.р.

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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