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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15) и на основу захтева заинтересованог Понуђача бр. 5157 од 05.12.2018. године за
појашњење конкурсне документације, достављамо Вам додатне информације у вези са припремањем
понуде у отвореном поступку за јавну набавку радова – Изградња међународног путничког
пристаништа у Земуну, број јавне набавке ОР-52/18 и то :
1. Питање је гласило:
Молимо Наручиоца да под тачком 3.7 – Финансијски промет понуђача, појасни чињеницу/услов да
се референтни радови траже за период 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017.,2018., уз истовремену
назнаку да је приод последњих 5 година до дана заказаног за отварање понуда, што је у нелогичности
једно са другим. Да ли је то грешка у тендерској документацији?
Одговор: Да, у питању је техничка грешка. Потребно је да Понуђач достави финансијски
промет за период од последњих 5 година, и то: 2014., 2015., 2016., 2017. и 2018. годину, рачунајући
до дана заказаног за отварање понуда. Наведени период се односи и на пословни какпацитет.
2. Питање је гласило:
Да ли је неопходно да Понуђач достави потврду о квалификацији заваривања, када се тендерским
условима тражи атестирана радна снага и особље?
Одговор: Довољно је да понуђач достави доказ да располаже атестираном радном снагом, све
као што је наведено у 3.9 условима за кадровски капацитет, на страни 6 конкурсне документације.
На основу члана 63. став 2. и 3. и 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15) и захтева заинтересованог Понуђача, Наручилац ће изменити и допунити
конкурсну документацију, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о
продужењу рока

