РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Црна Трава
Број: 404-112/2016-02
Датум: 29.12.2016. године
Црна Трава

Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-112/2016-02 за јавну набавку
извођење радова на адаптацији котларнице и замени столарије на згради Техничке школе
са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у Црној Трави
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како
следи:
Дана 29.12.2016. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је е-маил Комисији
којим потенцијални понуђач тражи додатне информације, и то:
1. Код потребних додатних услова 3.2.3.2. технички капацитет за партију 1 се тражи
поседовање:
1. доставно возило ком. 1
2.опрема за транспорт котла на градилишту носивости најмање 3 т ком. 1
Питање:
Објасните нам прецизно на какву се опрему за транспорт котла мисли?
Сугестија: Сматрамо да је овај услов непотребан када постоје пуно регистрованих
предузећа за ову врсту услуга, тако да би требало да се овај услов елиминише,чиме би се
повећала конкурентност и имали би сте већи број понуђача.
На питање каква опрема за транспорт котла треба да буде, Комисија за предметну набавку
сматра да то може да буде било које средство за превоз које може да унесе котао у
котларницу. Средство мора да буде атестирано на наведену носивост (доставити атест у
прилогу како би се утврдило да средство испуњава тај услов)
Што се тиче сугестије понуђача, Комисија сматра да понуђач сам себе демантује у
сугестији, јер сам наводи да постоји велики број понуђача који су регистровани за ову
врсту услуга, а елиминацијом наведеног услова, повећала би се конкуретност. Комисија
сматра да наведени услов не сужава конкуренцију и није дискриминаторски, јер на основу
прикупљених информацаја у припремњу конкурсне документације, а и на основу наведене
сугестије потенцијалног понуђача о постајању пуно регистрованих предузећа за
предметну услугу, то Комисија остаје при дефинисаним додатним условима који се
односе на технички капацитет у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.

Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-112/2016-02 од
14.12.2016. године.
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Комисија за предметну јавну набавку

