БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ
Нови Сад
ЈНМВ 0122-14/17-II-4
Датум: 22. 11. 2017.
Додатне информације / појашњење број 1.
у вези Kонкурсне документације за јавну набавку капитално одржавање
установа културе – Каталог и Атријум ЈНМВ 0122-14/17-II
Наручилац је дана 20. 11. 2017. године, од заинтересованог лица путем мејла, примио
захтев за додатним информацијама и објашњењима Kонкурсне документације за јавну
набавку одржавање установа културе – Каталог и Атријум ЈНМВ 0122-14/17-II:
1. Да ли за пословни капацитет понуђачи могу да доставе доказ за изведене радове
сличне предмету јавне набавку за које је уговор потписан у 2016. години и радови
отпочети такође током 2016. године а завршени током 2017. године пре објављивања
позива за подношење понуда за наведену јавну набавку?
2. Да ли ћете прихватити потврде о изведеним радовима и на другим обрасцима које
садрже следеће податке:
- назив и адресу наручиоца,
- назив и седиште понуђача,
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда,
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном
року,
- врста радова,
- вредност изведених радова,
- број и датум уговора,
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може
користити,
- контакт особа наручиоца и телефон,
3. Увидом у конкурсну документацију као и у изглед потврде о изведеним радовима
на страни број 92, сматрамо да је потврда непотпуна, односно да не садржи све битне
елементе како би са сигурношћу могло да се утврди износ и квалитет изведених радова.
Пре свега у првој реченици потврде стоји "Као инвеститор по наведеном уговору..." , а
нигде у потврди није остављен простор да се наведе број уговора. Такође на самој потврди
не постоји могућност умоса података као што је вредност изведених радова, на основу чега
ми као понуђачи треба да докажемо да смо изводили предметне радове у износу од
минимум 10.000.000,00 динара за период од 2014, 2015 и 2016 године.Молимо вас да
усвојите нашу сугестију и да измените форму потврде како би на недвосмислен начин
понуђачи могли да докажу захтеван пословни капацитет.
4. Увидом на портал у вашу последњу објављену шесту измену и допуну плана јавних
набавки од 03.11.2017. године, установили смо да се у плану не налази јавна набавка
"КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ-КАТАЛОГ И АТРИЈУМ".
Уколико сте извршили додатну измену или допуна плана јавних набавки, према закону о
јавним набавкама у обавези сте да пре објављивања јавне набавке објавите и актуелну

измену и допуну плана јавних набавку. Молимо вас да у складу са наведеним објавите
актуелну изнему и допуну плана јавних набавки.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Библиотека Матице српске као
наручилац доставља одговор:
1. Пословни капацитет се доказује прилагањем списка изведених (реализованих)
радова у 2014, 2015. и 2016. години, односно, уредно се попуњавају образасци 15 и 16 са
подацима који су наведени у обрасцима;
2. Комисија за ЈН прихвата само уредно попуњене образасце 15 и 16;
3. Као и у предходном одговору Комисија за ЈН прихвата уредно попуњене образасце
15 и 16;
4. Библиотека Матице српске донела је Друге измене плана јавних набавки за 2017.
годину, дана 30.06.2017. године и објавила на Порталу јавних набавки. Ова измена, као и
претходна, садржи набавку радова – капитално одржавање установа културе.
Ове додатне информације, односно појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о
јавним набавкама, објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Комисија за јавну набавку
Гордана Ђилас с.р.
Мирослав Алексић с.р.
Милена Мирић с.р.

