Наручилац: Општина Бечеј
Адреса: Трг ослобођења 2, Бечеј
Бр. ЈН: 20/15
Датум: 25.12.2015. године

У складу са чланом 63. ЗЈН наручилац доставља одговор на питање заинтересованог лица за јавну
набавку велике вредности радова на реконструкцији пешачког платоа на Тргу ослобођења у Бечеју јн
20/15.
Питање:
Да ли група понуђача може поднети заједничку понуду уз ангажовање подизвођача?
Одговор:
Могуће је да група понуђача може поднети заједничку понуду уз ангажовање подизвођача.
Питање:
Молим Вас да потврдите да у случају достављања уговора о делу као доказа кадровског капацитета није
потребно доставити М образац и ППП ПД - пријаву и да на одговарајући начин ускладите конкурсну
документацију.
Одговор:
Како је наведено у конкурсној документацији и за лица ангажована уговором о делу потребно је
доставити М образац (пријава-одјава) у складу са законом, ако је лице запослено, М образац се доставља
од послодавца код кога је запослено, а ако лице није запослено онда је понуђач у обавези да лице
пријави на пензијско инвалидско осигурање.
Питање:
У одговору на питање понуђача од 14.12.2015. године дефинисано је да потенцијални понуђач може
поседовати наведену опрему по основу уговора о закупу или лизингу. Међутим у обрасцу 8А на страни 37.
постоји колона под називом „власништво“.
Молимо Вас да на одговарајући начин ускладите конкурсну документацију, тако што ћете у предметном
обрасцу предвидети и друге облике поседовања механизације.
Одговор:
Самом изменом конкурсне документације од 14.12.2014. године се подразумева да и у наведем обрасцу
важе и други облици поседовања механизације, као што су закуп и лизинг.
Питање:
У обрасцу 5, на страни 32 конкурсне документације, у потврди о изведеним радовима предвиђен је само
„главни извођач“
Да ли је могуће доставити потврде о радовима које је Понуђач извеокао члан групе понуђача
Одговор:
Под термином „главни извођач“ Наручилац је мислио на учеснике заједничке понуде, чиме је ограничио
понуђаче, да не прихвата рефернце које имају као подизвођачи.

Комисија за јавне набавке

