РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Црна Трава
Број: 404-112/2016-02
Датум: 10.01.2017. 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 09.01.2016. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је е-маил Комисији
којим потенцијални понуђач тражи додатне информације, и то:
Молимо вас да нам дате одговор на следеће питање:
3.2.3.2. Технички капацитети
Обавезно је да понуђач поседује минималну техничку опремљеност тј. следећа
транспортна возила и алат:
Партија 1. Доставно возило 1 комад
Опрема за транспорт котла на градилишту носивости најмање 3 тоне 1 комад
Захтевана опрема мора бити у исправном стању за шта гарантује понуђач под кривичном
и материјалном одговорношћу.
Докази: Доставити пописну листу са стањем на дан 31.12.2015. год. са обавезно
маркираном траженом опремом, полису обавезног осигурања, као и саобраћајне дозволе
за сва горе наведена моторна возила са важношћу на дан отварања понуда.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално
или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.
Напомена: Сва горе наведена моторна возила морају бити регистрована
Питање:
Да ли се захтевани технички капацитет може доказати на основу уговора о закупу?
Комисија за предметну набавку сматра да захтевани технички капацитет представља
минимум минимума које треба да један потенцијални понуђач испуни самостално или ако
се о ради групи понуђача кумулативно, те у том смисли није дозвољено у предметној
набавци испуњење овог услова на основу уговора о закупу.
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

