ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ “СОМБОР“
25000 Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493

Број: 1112/4
Дана: 20.11.2015.
На основу члана 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова –
Адаптација и реконструкција објеката за 2015 годину (II), сходно надлежностима
утврђеним решењем наручиоца бр. 1113/15 од 28.09.2015. године, а на захтев за додатно
појашњење које је тражило заинтересовано лице у вези Конкурсне документације за ову
јавну набавку покренуту Одлуком наручиоца бр. 1112/15 од 28.09.2015. год. на
постављена питања:
1. Да ли се, у случају кад је инвеститор био истовремено и извођач радова,
употребна дозвола и записник о техничком пријему објекта може сматрати валидним
доказом да понђач испуњава тражени додатни услов који се односи пословни капацитет?
2. Да ли се признају референце у којем је рађена реконструкција тј. надоградња
објекта имајући у виду да су сви изведени радови идентични са предмером и предрачуном у
горе поменутој јавној набавци?
Наручилац благовремено даје
II ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Питање бр. 1
Не постоје никакве законске сметње да се у личности неког привредног субјекта
могу стећи својства и инвеститора и извођача радова. Стога ни Наручилац, не поставља
ограничења у том смислу. Битно је да понуђач достави доказе да испуњава све, Законом
и конкурсном документациом, тражене услове. У односу на конкретно питање, валидним
доказом се могу сматрати употребна дозвола и записник о техничком пријему објекта на
којем је понуђач у својству инвеститора сам и извео радове.
Питање бр. 2
Имајући у виду дефиниције појмова из чл.2 ст.1 тч.32-34 Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и
145/2014) Наручилац сматра да се и вредност радова изведених као надзиђивање објекта
могу сматрати одговарајућим референцама за предметну јавну набавку.
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Како се овим не мења конкурсна документација, јавно отварање понуда Наручилац
ће вршити у време како је одређено Одлуком о II изменема и допунама Конкурсне
документације, односно дана 24.11.2015. год. у 10,30 часова.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Радмила Шакић Пеурача, маст.инж.шум.
________________________

ДОСТАВИТИ:
- на Порталу јавних набавки
- интернет страници Наручиоца
- Сектору за финансије, комерцијалне
послове и маркетинг Наручиоца;
- архиви Наручиоца;
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