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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/12, 14/15
и 68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке,
дана 14.06.2018. године објављује
Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњења конкурсне документације
у поступку јавне набавке мале вредности број 14/2018:
“Набавка услуге израде пројектно техничке документације за изградњу канализационе
мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Остојићево”
Дана 13.06. 2018. године Општина Чока, као Наручилац, електронским путем је примила захтев
за додатна појашњења заинтересованих лица везано за јавну набавку број 14/2018:, који гласи:
„Као потенцијални понуђач за Јавну набавки број 14/2018 Набавка услуге израде пројектно
техничке документације за изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање
отпадних вода у насељу Остојићево,имамо једну нејасноћу, а односи се на додатне услове,страна 6
подцелина 2 Пословни капацитет, ставка 1:
„Да је понуђач у предходних 5(пет) година,рачунајући од дана објављивања јавног позива
извршио минимум једну услугу или има уговор који је активан по основу вршења пројектовања
вакумског система за сакупљање отпадних вода који садржи најмање 150 вакумских система“
Дилема се односи на болдирану реч, предпостављамо да се овде мисли на вакумски систем који
садржи најмање 150 вакумских вентила. Молимо Вас за појашњење и корекцију конкурсне
документације у случају потребе“
Oдговор Комисије:
Констатује се да je предметни захтев сходно одредби члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл.
гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) благовремен, те даје се следећи одговор на постављена
питања:
Јесте, постоји техничка грешка, мисли се на систем који садржи најмање 150 вакумских вентила,
а не система.
Конкурсна документација ће остати не измењена, ради се о техничкој грешци, која је наведеним
одговором отклоњена.
У Чоки, дана 14.06.2018. године
Комисија за за спровођење поступка јавне набавке

Објавити:
1. на Порталу ЈН;
2. на интернет страници наручиоца.

