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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1
конкурсне документације за јавну набавку услуга
– поправка, хобловање и лакирање паркета
ЈНОП ОС 20/2019
Наручилац је путем e-maila дана 20.05.2019. године примио захтев којим се
тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну
набавку услуга – поправка, хобловање и лакирање паркета у оквиру којег је
постављено следеће питање:
„У складу са чланом 63. став. 2. Закона о јавним набавкама тражимо појашњење у
вези са припремањем понуде:
Поштовани,
На стр. 8/54 конкурсне документације стоји:
„пословни капацитет
Да поседује референце у минималној вредности од 4.000.000,00 динара без ПДВ које
се односе на извођење подополагачких радоваи/или услуге поправке, хобловања и
лакирања паркета, а које је реализовао у претходне тригодине (2016., 2017.и 2018.
година)“
Замолили би Наручиоца да изврши измену конкурсне документације, тако што ће да
омогући што је могуће већу конкуренцију, тачније да испоштује Начело
обезбеђивања конкуренције, које у овом случају свакако није испоштовано и да
захтевани непходан пословни капацитет обухвата и грађевинско-занатске завршне
радова, а не искључиво радове на поправци, хобловању и лакирању паркета , с
обзиром да је ознака и назив из ОРН-услуга и поправке, као и да захтевани износ
умањи с обзиром да се ради о оквирном споразуму, на основу ког ће се радови
изводити сукцесивно у знатно мањем износу од захтеваног.
Такође би замолили Наручиоца да уважи напомену и да се осврне на веома важну
чињеницу да се ради о објекту јавне намене и да се услуге пружају углавном ван
радног времена јавног предузећа, да би се омогућило неометано пословање јавног
преузећа, те да би се обезбедило квалитетно и благовремено пружање услуге је
неопходно да понуђач, којим ће бити закључен има искуства са пружањем услуга у
таквим условима и на објектима јавне намене.“
Одговор Наручиоца:
Дана 23.05.2019. године сачињене су Измене и допуне бр.1 конкурсне документације
којима је измењен додатни услов у погледу пословног капацитета.
Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује
на
Порталу
јавних
набавки
и
интернет
страници
наручиоца
www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
Комисија за јавну набавку
Име и презиме
Наташа Нађ, члан
Ана Поњичан, члан
Љиљана Бањац, члан

