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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 5 конкурсне документације за јавну набавку
радова на изградњи конструкције у железничкој станици Београд
Центар на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу
објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3), у отвореном поступку, набавка
бр. 73/2019
Питање бр. 1:
„Молимо да појасните да ли пуномоћје за потписника понуде мора бити нотаризовано
или не“.
Одговор бр. 1:
Конкурсном документацијом је дефинисано ко потписује обрасце у понуди.
Уколико их не потписује одговорно лице понуђача, већ лице које је одговорно
лице понуђача овластило, пуномоћје не мора бити нотаризовано, већ
потписано и оверено печатом.
Питање бр. 2
„Да ли понудом треба обухватити следеће трошкове:
 Трошак привременог прикључка на електро мрежу
 Трошак привременог прикључка на водоводну мрежу
 Трошак потрошње електричне енергије током извођења радова
 Трошак потрошње воде током извођења радова?“
Одговор бр. 2:
Да.
Питање бр. 3:
„У Додатним условима конкурсне документације под тачком 2 стоји:
Да располаже неопходним пословним капацитетом, и то:
-да је у периоду од последње три године од дана објављивања позива за подношење
понуда (2016., 2017. и 2018. укључујући и 2019. до дана објављивања) извео радове
на изградњи и/или реконструкцији, објеката са армирано бетонским конструкцијама,
чија је вредност грађевинских радова најмање 1.300.000.000,00 динара,....
-фотокопије окончане ситуације или рачуна са рекапитулацијом радова на основу
којих се може утврдити да је понуђач извео врсте радова истоветне радовима
предвиђеним предметном јавном набавком

Уколико су Уговори, рачуни и/или ситуације у изражени у валути EUR, молим Вас да
дефинишете на који дан да претворимо у динарску противвредност уз средњи
девизни курс.“
Одговор бр. 3:
Уколико су уговори, рачуни и/или ситуације изражени у валути EUR, извршити
конверзију у динарску противвредност по средњем курсу НБС на дан
закључења Уговора/издавања рачуна/ситуације.

Комисија за јавну набавку

