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Нови Сад, 07.03.2019.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник Републике
Србије“, 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Јавно комунално предузеће „Новосадска
топлана Нови Сад” доставља одговор на питања у отвореном поступку јавне набавке број
1-1/19, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки,
интернет страници наручиоца, те Порталу службених гласила РС и база прописа дана
08.02.2019. године:
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се са захтевом
за додатна појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова:
Реконструкција кабловског прикључног вода когенерационе електране „Запад“, ЈН бр. 11/19.
ПИТАЊЕ бр. 1:
Да ли понуђачи могу да доставе издате потврде претходних наручилаца, којима се
доказује неопходан пословни капацитет у погледу претходно изведених радова, на
обрасцима који нису саставни део конкурсне документације, али садрже битне
елементе наведене у обрасцу потврде из којих се може на недвосмислен начин утврдити
да су референтни радови изведени квалитетно и у складу са уговором?
ОДГОВОР бр. 1:
Понуђачи могу да доставе издате потврде претходних наручилаца, којима се доказује
неопходан пословни капацитет у погледу претходно изведених радова на обрасцима
који нису саставни део конкурсне документације, али обрасци, односно потврде
претходних наручилаца морају у потпуности и у свему одговарати обрасцима датим у
конкурсној документацији, како је и наведено на јасан и недвосмислен начин у одељку
VI конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, тачка 2.„Упутство о начину попуњавања образаца и посебни захтеви у погледу начина на који
понуда мора да буде сачињена“ .

Наведени одговор чини саставни део конкурсне документације у предметном
поступку јавне набавке.
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страна 1 од 1

