РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије и буџет
Служба за јавне набавке
Број: 404-37/2019-II-5
Дана: 21. 06. 2019. године
Сремски Карловци
На основу члана 63, став 2. и 5. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија даје
Одговор заинтересованим лицима
на питање у вези са јавном набавком радова
Ревитализација путева- улица у Сремским Карловцима"
редни број ЈН ОП IV-1-3-10

Дана, 19. 06. 2019. године, запримљен je питањe/захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке, који
гласи:
Захтев број 1:
У конкурсној документацији за ЈН ОП IX-1-3-10 - Ревитализација путева- улица у
Сремским Карловцима" У делу 4.1.2 Додатни услови - тачка 4. Неопходан технички
капацитет тражи се асфалтна база капацитета 80t/h на удаљености највише до 70km односно
100km уз поседовање термоконтејнера за асфалт.
Питање /појашњење број 1:
Да ли постоји могућност да учествује понуђач који има базу 40t/h ( обзиром да таква
база може произвести потребну количину асфалта из предмера)и да ли се као доказ може
приложити само купопродајни уговор који је јасан доказ о власништву.
Одговор :
Наручилац сматра да располагање асфалтном базом јесте неопходно. Може да учествује
Понуђач који има базу 40т/ч, али због квалитета изведених радова и препоруке Путева Србије,
асфалтна база да буде на максималној удаљености до 70км односно 100 км уз поседовање
термотоварних контејнера за асфалт. Довољно је достављање купопродајног уговора као доказ о
власниству асфалтне базе.
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Захтев број 2:
У конкурсној документацији 4.1.2- Додатни услови -финансијски капацитет где се тражи
као доказ -Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре ( Образац БОН -ЈН) , за претходне
3 године (2016, 2017, 2018).
Питање /појашњење број 2:
Да ли ће понуђач испунити горе наведен услов уколико приложи образац БОН-ЈН који
обухвата период 2015-2017 и Биланс стана и успеха за 2018 које је понуђач предао АПР-у за
статистичке потребе, узимајући у обзир да је законски рок за предају завршног рачуна 30.06.2019.
год. ?
Одговор :
Наручилац ће прихватити Биланс стана и успеха за 2018 које је понуђач предао АПР-у.

КОМИСИЈА ЗА
ЈН ОП IX-1-3-10
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