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Н О В И Б Е Ч Е Ј

Нарицилац је дана 25.03.2020. примио захтев за додатним појашњењем конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности радови Изградња фискултурне сале са
пратећим саджајем у Бочару ЈН број IV 04-404-13/2020

Питање број 1
Да ли су заиста потребна два самоходна стабилизатора-рециклера мин 20 Т јер увидом у
предмер радова сматрамо да се сви радови могу извести само са једним?

Одговор: Наручилац ће сматрати да је понуђач испунио овај додатни услов, уколико
докаже да поседује само једну самоходну стабилизатора-рециклера мин 20 Т машину.

На страни 6 конкурсне документације врши се измена стоји

Минимум два самоходна стабилизатора - рециклера, мин 20Т

А сада стоји

Минимум једна самоходна стабилизатор - рециклер, мин 20Т

Питање број 2
Да ли се уз уговор о закупу бетонске базе као доказ о власништву може доставити копија
пописне листе и Уговор о закупу земљишта са ЈП „Воде Војводине“ уместо листа
Непокретности и употребне дозволе?

Одговор: Потенцијалну понуђач поседовање бетонске базе доказаће пописном листом, а
уколико нема у власништву бетонску базу, уговором о закупу или лизингу.

На страни 7, код начина доказивања бетонске базе стоји
- За бетонску базу се прилаже:
 Извод из листа непокретности и употребна дозвола уколико је Понуђач власник
бетонске базе или уговор о закупу или поседовању бетонске базе по другом правном
основу, извод из листа непокретности и употребна дозвола уколико је бетонска база
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предмет уговора о закупу или лизингу и
 Изјава Понуђача дата под материјалном и кривичном одговорношћу потписана и
оверена од стране овлашћеног лица којом се доказује удаљеност бетонске базе од
градилишта. Уз изјаву приложити одштампану и обележену трасу пута којом је
дозвољено кретање теретних возила са уписаним растојањем измереним помоћу
интернет странице www.maps.google.com.

А треба да стоји
- За бетонску базу се прилаже:
- Потенцијални понуђач поседовање бетонске базе доказаће пописном листом, а

уколико нема у власништву бетонску базу, уговором о закупу или лизингу.
 Изјава Понуђача дата под материјалном и кривичном одговорношћу потписана и
оверена од стране овлашћеног лица којом се доказује удаљеност бетонске базе од
градилишта. Уз изјаву приложити одштампану и обележену трасу пута којом је
дозвољено кретање теретних возила са уписаним растојањем измереним помоћу
интернет странице www.maps.google.com.

Питање број 3
Да ли се као доказ финансијског капацитета (за правна лица) могу доставити биланси
стања и биланса успеха за 2016.,2017.и 2018.годину уместо Извештаја о бонутету АПР-а
због новонастале ситуације ванредног стања и отежане финансијске ситуације а у циљу
смањења трошкова припреме документације за учешће на конкурсима за јавне набавке?

Одговор: Наручилац ће сматрати да је понуђач доказао испуњеност финансијског услова
уколико достави билансе стања и успеха, уместо извештаја о бонитету АПР-а.

На страни 8 код доказивања финансијског капацитета стоји
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за три
обрачунске године, и то за 2016. 2017. и 2018. годину.

А треба да стоји
Биланс стања и биланс успеха за три обрачунске године, и то за 2016. 2017. и 2018.
годину.

Одговор на питање и појашњење конкурсне документације биће објављена на сајту
наручиоца и на Порталу јавних набавки.
Наручилац ће продужавати рок за подношење понуда за један дан.

У Новом Бечеју
Дана 30.03.2020. Комисија


