ОШ"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Школска
Број: 503
Датум: 19.05.2017. године

Поштовани у вези вашег захтева за додстним информацијам и појашњавањем Јавне
набавке за јавну набавку ЈНМВ 7/2017 услуга израда пројектно техничке
документације за угарадњу топлотних пумпи од 18.05.2017. године а у складу са
чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12,14/15 И
68/15) овим путем исте вам достављамо:
1.

у додатним условима сте на страни 15 конкурсне документације под тачком 5
А тражили неопходан технички капацитет за понуђача за извршено
пројектовање и то за 2016 и 2017 годину, а у доказима сте тражили референце
за 2014, 2015 и 2016 годину. Молимо Вас да исправите конкурсну
документацију у складу са наведеним недостатком.

2. у додатним условима сте на страни 15 и 16 конкурсне документације под тачком 5
Д тражили неопходан технички капацитет за личну референцу инжењера и то за 2016 и
2017 годину, а у доказима сте тражили референце за 2014, 2015 и 2016 годину.
Молимо Вас да исправите конкурсну документацију у складу са наведеним
недостатком.
Оба услова се рефлектују и на обрасцима рефренци на странама 23 и 24 конкурсне
документације, па је и њих потребно ускладити са наведеним неправилностима.
Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС
бр. 124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на
постављена питања:
1. Како је и наведено на старни 15 конкурсне документације под тачком 5 а
наручилац као неопходан услов пословног капацитета захтева „д а ј е понуђач у
претходној години (2016) ) и током 2017 године .израдио :
- Пројекат за уградњу топлотних пумпи
- Елаборат заштите од пожара или Пројекте противпожарне заштите „
Сходно постављеном услову потребно је доставити рефрентну листу извршених услуга у
претходној години (2016) ) и током 2017, а не за 2014,2015 и 2016.годину. Достављање
референтне листе за 2014 , и 2015 би било непотребно обзиром да непредставља захтевани
пословни капацитет.
Као доказ достављају се:
- попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне листе ( Образац потписује и
оверава претходни наручилац)
- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак извршених услуга - Референтна листа

-Фотокопја уговора о израђеним пројектима наведеним у референтно листи
Референт листа и потврде се дају на образцима који чине саставни део Конкурсне
документације.
Наручилац не признаје факсимил наручиоца купца уместо потписа.
У разматрање ће бити узети само извршене услуге које је понуђач извршио
самостално или као члан групе понуђача - конзорцијума, а не и као подизвођач другог
понуђача
2. Како је и наведено на старни 15 и 16 конкурсне документације под тачком 5 Д
наручилац као неопходан услов пословног капацитета захтева „Неопходно је да
радно ангажовани машински инжињер, инжињер електротехнике
и инжињер
противпожарне заштите наведени у оквиру кадровског капацитета поседују следеће
личне рефернце , Израђене пројекте :
- за уградњу топлотних пумпи
- Елаборат заштите од пожара или Пројекте противпожарне заштите
на минимум по 2 објекта за сваки наведени пројекат у претходној 2016 и током 2017 године .
Сходно постављеном услову потребно је доставити:
- рефрентну листу извршених услуга у претходној години (2016) ) и током 2017, а не за
2014,2015 и 2016.годину. Достављање референтне листе за 2014 , и 2015 би било непотребно
обзиром да непредставља захтевани пословни капацитет.
- Фотокопија насловне стране пројекта,прва и последња страна техничког описа и копију дела
цртежа са таблицом, потписом и печатом одговорног пројеканта
- попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне листе ( Образац потписује и
оверава претходни наручилац)
- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак извршених услуга - Референтна листа
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