На основу чл. 54. став 13. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне
набавке извођења радова на Хумског колектора - II деоница са регулационим радовима на
Хумском потоку (одлука о покретању поступка бр. 03-9972 од 15.12.2015. године), ЈН бр. 1.3.80,
одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1.
Конкурсном документацијом по ЈН бр. 1.3.80.- изградња Хумског колектора II деоница
навели сте у Техничкој спецификацији радова - Монтажни радови - „набавка и монтажа PEHD цеви
DN 300 и DN 500 (унутрашњи пречник).
Молимо вас појасните нам које ободне крутости су наведене цеви?
Одговор на питање број 1.
Извршена је измена и допуна КД бр. 1 за предметну јавну набавку у делу VII Техничкa
спецификација - Предмер радова - III Набавно монтажни радови поз. 1. и иста је постављена на
Порталу ЈН и интернет страници наручиоца дана 23.12.2015. године.
Питање број 2.
Да ли су за доказивање пословног капацитета укључени и радови изведени у 2015. години?
Одговор на питање број 2.
За испуњење додатног услова под ред. бр. 6. - пословни капацитет узимају се у обзир и
радови изведени у 2015. години, тј. изведени радови на изградњи канализацине мреже у
претходне 3 пословне године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки.
Питање број 3.
Да ли се за доказивање пословног капацитета понуђач може узети у обзир радове на
изградњи канализационе мреже мин. дужине цеви 600м, али изведене од РР коругованих цеви са
минималним пречником 300мм?
Одговор на питање број 3.
Извршена је измена и допуна КД бр. 1 за предметну јавну набавку у делу додатног услова пословни капацитет и иста је постављена на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца дана
23.12.2015. године.

