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JАВНА НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖИВОТИЊЕ, ЈН 27/20

ОДГОВОР НА ПИТАЊА БР.1

Потенцијални понуђачи су поставили следећа питања:

1. У прилозима који су дати за браварске радове израда и постављање жичане ограде кавеза
ОК и ограде испуста са капијом ОИ у опису нису дате дебљина поцинковане жице као ни
димензије окаца саме жице.Такође нису дате ни димензије цевастих профила за капију као ни
димензије пречки.
Одговор:

На страни 52/73 конкурсне документације  је у делу Радови на уређивању терена  под тачком
3 су дате дебљина поцинковане жице као и димензије окаца саме жице.
Димензије цевастих профила за капију су 30x30x3 mm, a димензије цевастих профила пречки
су 30x20x3 mm.

2. Да ли је могуће да се објаве цртежи основа и пресека АГ пројекта, ВиК, грејања и струје
како би имали јаснију слику о објекту.
Одговор:

Цртежи су дати у прилогу.

3. У случају да је Понуђач уписан у регистар Агенције за привредне регистер (чији су подаци
јавно доступни на интернету), да ли је нужно приложити следећу документацију:
извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда, извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, уверење Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле порезе, доприносе.
Одговор:
На страни 7/73 конкурсне докуменације је наведено: "Понуђачи који су регистровани у Регистру
понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из
члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН."

4. У земљаним радовима у делу предмера за РЕЗЕРВОАР имате ставку бр. 4 где сте дали
један опис посла и ставили количину радова за ту позицију од 5 м3, а испод те ставке стоји
само као посебна позиција (није нумерисана и без икаковг описа радова је) Обрачун по м3
комплет изведене позиције, количина радова је 237м3. Молимо Вас за објашњење тог
последњег дела, јер је врло нејасно дато и не знамо на обрачун чега се односи реченица
"Обрачун по м3 комплет изведене позиције, где је количина радова 237м3"..
Одговор:
Приликом састављања предмера дошло је до техничке грешке тако да је потребно да
понуђачи прецртају позицију и не обрачунавају је.

Obračun po m3 komplet izvedene pozicije. m³ 237,0

Комисија за јавну набавку
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