ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧА ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ 05/16 – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УГРАДЊА
ХИДРАУЛИЧНОГ ПУТНИЧКОГ ЛИФТА СА ПРИПАДАЈУЋИМ
ИНСТАЛАЦИЈАМА И КОНСТРУКЦИЈОМ ЛИФТОВСКОГ ОКНА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ СМЕДЕРЕВО ЛАМЕЛА А

Питање 1: Везано за испуњење финансјских капацитета захтевате потврду да понуђач
није био у блокади 12 месеци пре обајвљивања тендера и за овај доказ тражите потврду
НБС.Овај податак се на сајту НБС може путем претраге проверити једноставним
укуцавањем ПИБа фирме или матичног броја за период од тригдине од дана претраге.
Обзиром да се овај документ плаћа 900 дианра досупна је инфорамција на сајту НБС да
ли је довољно да дамо линк где се може извештит провера и одштампати то са
интернета?
Одговор 1: Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни (страна
11/50 конкурсне документације).

Питање 2: Везано за рок извођења написали сте десет дана од дана увођења у посао и
није дефинисан рок израде пројекта. Што се тиче рока за извођење од 10 дана а да је
потребно израдити и возно окно основне процедуре грађевиске се не могу испоштовати
у овом року сазревања бетона, хидроизолације , као и монтжа лифтова 5 станица није
по правилима струке могуће извести у року од 10 дана. Молим Вас да ову примедбу или
пропуст везано за рок извођења радова уважите и у исправите тендерску документацију
у складу са правилима инжињерске струке.

Одговор 2: Обзиром да се радови на уградњи лифта изводе у оквиру зграде Градске
управе која је предмет реконструкције и надоградње , при чему је угрожен радни
процес запослених , неопходно је било да се рокови извођења на монтажи лифта
ускладе са роковима на извођењу реконструкције и надградње, која је у току, (израда
конструкције лифта мора бити завршена и прилагођена кровопокривачким радовима
који су у току) . Зато смо и условима конкурсне документације предвидели обилазак
терена ради сагледавања услова под којим би се будући радови изводили. У том смислу
технолошке процесе раног сазревања бетона, водонепропусности
и осталог,
технологију извођења треба прилагодити захтевима Инвеститора.

Комисија

