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ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за
јавну набавку радова на реконструкцији, рестаурацији и адаптацији објекта
Манакове куће у ул. Гаврила Принципа бр. 5 у Београду у отвореном поступку јавне
набавке број ЈН 1/ОП/2015

Дописом заинтересованог лица, од 15.09.2015. године, у Етнографском музеју
заведеним под бројем 1247/2 од 15.09.2015. године, затражена су додатна појашњења у
вези са припремањем понуде за јавну набавку: радова на реконструкцији, рестаурацији и
адаптацији објекта Манакове куће у ул. Гаврила Принципа бр. 5 у Београду у
отвореном поступку јавне набавке број: ЈН 1/ОП/2015.

Питање се односи на доказивање испуњености додатних услова из конкурсне
документације и на садржај конкурсне документације.

1. Дa ли је довољно доставити пописну листу на дан 31.12.2014. за осталу опрему и
машине као доказ о испуњености техничког капацитета који се тиче опреме?
2. Ако у позицији предмера и предрачуна за водовод и канализацију није дат тип
производа - опреме да ли се образац 6 – „техничка спецификација еквивалентних
материјала и опреме“ попуњава и да ли се за исте дају технички листови и остало?
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Одговор наручиоца:

1. У конкурсној документацији је Наручилац предвидео да у циљу доказивања
испуњености услова техничког капацитета Понућач мора доставити неки од
следећих докумената - књиговодствене картице основних средстава, пописне
листе са стањем на дан 31.12.2014. године (са јасно назначеним позицијама на
којима се налази предметна опрема и машине – маркером, оловком или на неки
други начин), фотокопије уговора о набавци опреме, фотокопије уговора о закупу
или лизингу, фотокопије фактура по којима је набавка опреме извршена или
слично (ови докази ће се прихватити и за пословни простор и за возила) , што
значи да се пописне листе на дан 31.12.2014. могу користити као доказ
испуњености услова техничког капацитета за осталу опрему и машине.
2. Потребно је попунити све позиције у техничкој спецификацији, укључујући и
образац 6 у који ће се унети марка и тип добра које се нуди.
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