Студентски трг 13, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 (11) 3281-888, Факс: +381 (11) 3282-944
Studentski trg 13, 11000 Beograd, Srbija
Phone: +381 (11) 3281-888, Faks: +381 (11) 3282-944

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ ЗА Набавку радова на појачаном одржавању улице Краљевића Марка од улице
Гаврила Принципа до степеништа ка Зеленом венцу, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ 5/Р/2015
Дописом заинтересованог лица, од 17.10.2015. године, у Етнографском музеју заведеним под
бројем 1456/1 од 19.10.2015. године, затражена су додатна појашњења у вези са припремањем
понуде за јавну набавку радова на појачаном одржавању улице Краљевића Марка од улице
Гаврила Принципа до степеништа ка Зеленом венцу поступку јавне набавке мале вредности бр.
ЈНМВ 5/Р/2015.
Питање се односи на додатне услове из конкурсне документације које понуђач мора испунити.
1. Минимум један уговор за радове на уређењу улица, тротоара и тргова за сваку
пословну годину у наведеном периоду (2012,2013,2014).
Да ли су прихватљиви уговори који су насловљени другачије од уређења улица,тргова,тротоара
а у којима међу многим позицијама има и уређења улица, тргова или тротоара? Да ли је валидан
доказ ако се уз такав уговор приложи и окончана ситуација, са означеним траженим позицијама?
2. Најмање један камион носивости од 1.5 до 5 тона.
Наша група понуђача поседује камионе носивости преко 10 т да ли могу они испунити овај
услов?
Одговор наручиоца:

1. Прихватљиви су уговори који су насловљени на друге врсте радова само под условом да
се међу радовима у поменутом уговору налазе радови на уређењу улица, тргова или
тротоара. Потребно је доставити и окончану ситуацију са означеним траженим
позицијама.

2. Камион носивости преко 10т испуњава тражене услове али се наручилац ограђује од
било каквих додатних трошкова који могу произаћи из ситуације да је наведено возило
неадекватано. Понуђач се обавезује да ће о свом трошку обезбедити адекватно возило у
случају да се понуђено покаже као неадекватно.
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