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Апатин
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012 и 14/2015, 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Апатин објављује:
Додатне информације и појашњења
у поступку јавне набавке радова
- АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ПРИГРЕВИЦА У ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈУ СА
УВОЂЕЊЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА ИСТОГ
РЕДНИ БРОЈ: 20/2019

Потенцијални понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне
набавке дана 24.05.2019.године електронским путем доставио захтев за додатне информације
или појашњења:
Питања потенцијалног понуђача:
U konkursnoj dokumentaciji broj 20/2019 “Adaptacija javnog osvetljenja na teritoriji MZ Prigrevica u
LED tehnologiji sa uvođenjem daljinskog upravljanja i nadzora istog”, zahtevano je:
1.
Na strani 10. Konkursne dokumentacije, u delu Dodatnih uslova, u tački 1. Finansijski
kapacitet, ponuđač treba da dostavi Izveštaj o bonitetu Agencije za privredne registre (Obrazac BONJN, za tri obračunske godine, i to 2016., 2017. i 2018. godinu.
Pošto je Zakonski rok do 30.06.2019. godine da pravna lica predaju završni račun za obračunsku
2018. godinu, nije moguće da dostavimo Izvestaj iz APR-a za navedenu godinu. Molimo za
pojašnjenje da li je napravljena omaška prilikom sastavljanja konkursne dokumentacije?
2.
Na strani 11. konkursne dokumentacije, u delu Dodatnih uslova, u tacki 2. Poslovni kapacitet,
potrebno je da se dostavi referenc lista izvedenih radova. Medjutim, kako predmet nabavke, nije
samo rekonstrukcija postojećih svetiljki nego i izmeštanje bloka javnog osvetljenja u zasebne
slobodnostojeće ormare sa ugradnjom sistema za monitoring i daljinsko upravljanje javnim
osvetljenjem primetili smo da se nigde ne traži referenca za taj deo javne nabavke. Molimo za
pojašnjenje da li je napravljena omaška prilikom sastavljanja konkursne dokumentacije?
Одговори:
Наручилац је приликом састављања конкурсне документације направио не намерну омашку у
вези са захтевом за бонитет и није наведено да је потребно приказати и референце за
мониторинг и даљински надзор јавног осветљења. Наручилац ће извршити исправку конкурсне
документације.
Измена:

1. Уколико је понуђач правно лице , доставља:
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за три обрачунске
године 2015.,2016. и 2017. годину.

2. Понуђач треба да докаже да је у претходних 5 година, рачунајући од дана објављивања
Позива за подношење понуда, успешно извршио уговорене послове на изградњи ,
реконструкцији и одржавању јавне или декоративне расвете у укупној вредности од најмање
40.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега 14.000.000,00 динара без ПДВ-а за референце које
укључују и имплементацију система за даљинско управљање и мониторинг јавним
осветљењем са извлачењем блока јавног осветљења из трафостаница у слободно стојеће
разводне ормаре.
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