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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1
за јавну набавку мале вредности алата, опреме и потрошног материјала за ситне
машине за одржавање колосека, радне возове и радионице
јавна набавка број 65/18
ПИТАЊЕ БР. 1: Поштовани, молим Вас да нам одговорите на следећа питања:
Позиција 1.10 – Стандардно се производе плоче 115x3x22 или 125x3x22. Коју да вам
понудимо?
Позиција 1.13. – Ставили сте плочу за брушење метала 120x36x22. Ова димензија се не
производи. Може се понудити 115x6x22 ili 125x6x22 за брушење или 115x3x22 ili 125x3x22 за
сечење. Шта да понудимо?
ОДГОВОР БР. 1:
За позицију под редним бројем 1.10. из техничке спецификације, за наручиоца је прихватљива
резна плоча за резање метала димензија 125x3x22 mm.
За позицију под редним бројем 1.13. из техничке спецификације, за наручиоца је прихватљива
плоча за брушење метала димензија 125x6x22 mm
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације за позиције под редним
бројем 1.10. и 1.13 из техничке спецификације.
.
ПИТАЊЕ БР. 2: Поштовани, у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку број
65/18 - јавна набавка мале вредности алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за
одржавање колосека, радне возове и радионице, обавештавамо вас да смо приликом прегледа
уочили недостатак у истој.
Наиме, у конкурсној документацији нигде није предвиђено како понуђац доказује испуњеност
услова у погледу поштовања прописа о застити на раду, запосљавању и условима рада, застити
зивотне средине и да нема забрану обављања делатности у време подносења понуде за
наведену набавку.
У обрасцу 5 конкурсне документације није наведено као нпр. тачка 4, док у обрасцу број 6 има
предвиђено као тачка 4. Претпостављамо да је приликом израде обрасца 5 направљен превид
па је досло до његовог изостанка. Такође, напомињено ни у конкурсној документацији повоодм
овог услова није предвиђен било какав други начин за доказивање.
Пошто ово представља формални недостатак конкурсне документације, а који је регулисан
како законом тако и правилником, молимо да ово исправите и доведете конкурсну
документацију у исправно стање.
ОДГОВОР БР. 2:
Услед техничке грешке, Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације.
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