ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 7
набавка број ОП/Р/01/15
објављено 26.02.2016. године
Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр.
ОП/Р/01/15 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу
групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3,
достављамо вам следећe одговорe:
1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли је дозвољено направити конзорцијум или споразум о заједничком наступању две
или више фирми од којих је једна страна фирма везано за наведену набавку?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Одговор је потврдан. Дозвољено је направити конзорцијум или споразум о заједничком
наступању две или више фирми од којих је једна страна фирма.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли образац 3.4.2 Финансијска идентификација
конзорцијума, или само овлашћени?

попуњавају

сви

чланови

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Ко што је наведено у тачки 2.2 Тендерски подаци, став 10.1 - Обрасце 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3,
3.5.1, 3.5.3, 3.5.3А и 3.5.6 треба доставити за сваког учесника конзорцијума/заједничког
подухвата.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У делу 2.3 – Подаци за квалификацију – обавезни услови
Питање: Да ли понуђач који је уписан у Регистар понуђача код АПР-а може да достави
ИЗВОД о упису у регистар понуђача и Изјаву са интернет страницама за обавезне
услове?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Видети Појашњење бр. 4 објављено 19.02.2016. године, Одговор број 12.
4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У вашем појашњењу број 2 од 11.02.2016. године кажете да треба навести само Уговоре
по основу којих је остварен тражени пословни приход.
Питање: Ако се учествује за све партије да ли треба навести у обрасцу 3.5.2. све
уговоре у вредности од 21.000.000 ЕУР-а, и шта треба доставити као доказ ако је
потребно.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Одговор је потврдан. Уколико понуђач подноси понуду за више партија мора имати
најмање збир просечних годишњих прихода у последње три године за партије за које
подноси понуду.
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Водећи партнер конзорцијума мора да задовољи минимум 50% овог квалификационог
критеријума.
Потребно је доставити: Образац квалификације 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 и 3.5.3А са потврдама
Наручилаца као и Извештај о бонитету - образац БОН-1 који издаје Агенција за
привредне регистре за понуђаче резиденте, односно Извештај о бонитету надлежне
институције, за понуђаче нерезиденте.
5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли предузеће које је уписано у регистар понуђача код АПР-а мора достављати
потврде тражене конкурсном документациом или је довољно решење о упису у
регистар понуђача.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Видети Појашњење бр. 4 објављено 19.02.2016. године, Одговор број 12.

Kомисија за набавку
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