ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број:5.2-32279
Дана:14.11.2013.

Предмет: Одговори на питања потенијалоног понуђача упућеног путем електронске
поште (маila) дана 12.11.2013. године за јавну набавку велике вредности радова- Извођење
радова на изградњи атмосферске канализације слива Дунавске улицеи црпне станице у
улици Дунавској у Сремској Каменици у отвореном поступку број 28/13-С
Поштовани,
Дана 12.11.2013. године у 11,51 часова упутили сте нам путем електронске поште питања
везана за јавну набавку велике вредности радова- Извођење радова на изградњи
атмосферске канализације слива Дунавске улицеи црпне станице у улици Дунавској у
Сремској Каменици у отвореном поступку број 28/13-С. Истог дана Наручилац је потврдио
пријем Вашег питања електронским путем у 12,35 часова.
Питања гласе:
,,
Питања везано за текст на страници 20/109 у тендерском документу:
а) Као доказ за располагање довољним техничким капацитетом (тачка број 3б), за
механизацију купљену у 2013. години, да ли је довољно приложити рачун о куповини
захтеваног средства?
б) Као доказ за располагање неопходним пословним капацитетом (тачка број 2) за успешно
извршену испоруку и уградњу хидромашинске опреме у 2013. години, да ли је довољно
приложити потврду и Уговор или рачун из 2013.године? ,,
Сходно одредбама члана 63. Став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр.
124/2012), достављамо Вам у законском року :
Одговор на питање под а):
Наручилац је конкурсном документацијом одредио и додатне услове за учествовање у
предметном поступку јавне набавке, између осталих и:
,, 3.- да располажу довољним техничким капацитетом и то да:
б) у власништву
1. укњижена бетонска база удаљена од места извођења до 50 км
2. механизација:
- 2 аутомиксера,
- 1 ларсен талпе минимум 500 м2
- макара побијање ларсен талпи,
- опрема за снижавање нивоа вода депресионим бунарима,
- опрема снижавања вода иглофилтерима,
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- 2 багера преко 20т ,
- дизалица мин. 40т ,
- опрема за исецање бетонских пресека дебљине 50цм и више
као доказ испуњености ових услова потребно је доставити:
1. Лист непокретности или Извод из земљишних књига
2. Копија собраћајне дозволе (за возила која се региструју), као и Пописну листу основних
средстава (за механизацију која се не региструје) са стањем на дан 31.12.2012. године
(маркером је потребно означити напред захтевану опрему) или рачун о куповини захтеваног
средстава уколико је средство купљено после 31.12.2012. године.,,
Уколико је захтевано средство купљено у 2013. години, оно се не налази на пописној листи
основних средстава на дан 31.12.2012. године (уколико се ради о механизацији која се не
региструје) па је неопходно да поседовање такве механизације докажете достављањем
рачуна о куповини захтеваног средства.
Одговор на питање под б):
Доказивање испуњености наведеног услова подразумева достављање потврде ранијих
инвеститора/наручилаца у складу са обрасцем 11.- ове конкурсне документације, потписане
и оверене од стране овлашћеног лица инвеститора/наручиоца и копије закључених Уговора
или рачуна(фактура). Овакви захтеви наручиоца значе да је потребно да доставите потврде
ранијих инвеститора/наручилаца у складу са обрасцем 11 и копију Уговора или потврде
ранијих инвеститора/наручилаца у складу са обрасцем 11 и рачун (фактуру) којима ћете
доказати да сте испоручили и уградили хидромашинску опрему за најмање три црпне
станице сличног типа које су предмет јавне набавке (100л/сек), у укупној вредности
минимално 100.000.000,00 динара, без пдв-а укључујући период од четири године пре
објављивања позива за подношење понуда односно у периоду од 28.10.2009.-28.10.2013.
У складу са овим одговором Наручилац ће изменити конкурсну документацију везану за
додатни услов за учествовање у погледу пословног капацитета.
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