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Сомбор

Град Сомбор као Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке радова –
Одржавање општинских путева, градских улица и улица у насељеним
местима(коловоз, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина и
отворених атмосферских канала), бр. јавне набавке 404-18/2018-VIII, за коју је
Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца дана 09.02.2018. године.
Заинтересованa лицa су дана 06.03.2018. године и 07.03.2018. године ,
електронским путем упутили Захтев Наручиоцу, за додатне информације и
појашњење у вези са припремањем понуде и у том смислу поставили питања.
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следеће одговоре:
1. Питање:
Колики треба да буде минимални захтевани капацитет асфалтне базе?
Одговор Наручиоца:
Минимални захтевани капацитет асфалтне базе је 100 t/h
Конкурсна документација ће бити измењена.
2. Питање :
Поред наведених доказа којима се доказује власништво асфалтне базе да ли је потребно
доставитти лист непокретности из којег се види да је асфалтна база укњижена као објекат
који има одобрење за употребу.
Одговор Наручиоца:
Понуђач је дужан да уз понуду достави и Изјаву под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да је асфалтна база укњижена као објекат који има
одобрење за употребу и да је у функцији.
Конкурсна документација ће бити измењена.

3. Питање:
Како нисте прецизирали удаљеност асфалтне базе од места предмета јавне набавке
као ни начин на који се доказује удаљеност, указујемо наручиоцу на уочени
недостатак и неправилности у конкурсној документацији. То значи да и понуђач
који има асфалтну базу у Нишу, Пожаревцу и слично испуњава тражени капацитет
што није у логичној вези са предметом јавне набавке. Молимо наручиоца да у циљу
законитости поступка јавне набавке измени технички капацитет у делу који се
односи на удаљеност асфалтне базе, а имајући у виду техничке услове за грађење
путева у Републици Србији може е утвдити да се превоз асфалтне масе може
ограничити на највећој удаљености од 100 км и најдуже 2 часа.
Одговор Наручиоца:
Конкурсна документација ће бити измењена у делу који се односи на технички
капацитет и технички опис радова.
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