Питања:
Молим Вас за ближе појашњење конкурсне документације бр. ОП 01/2014 - замена
фасадне браварије и столарије и молерко-фарбарски радови, односно одговоре на
питања:
1. Да ли понуђач испуњава услов ако достави уговор чије је предмет извођење
грађевинско занатских радова, а као доказ поред уговора достави и рекапитулацију
изведених радова, односно део предмера, којим се доказују извођење радова на
замени столарије, браварије и молерско-фарбарски радови?
2. Да ли је вредност од најмање 15 милиона, односно 2 милиона, са или без ПДВа?
3. На страни 8 наводите да се износи вредности уговора уписују на Обрасцу бр. 14. Да
ли је то грешка, јер образац бр. Референц листа, која није нумерисана, има ознаку
XИИИ.
4. Како постоје одступања од уговорених и изведених радова, да ли се на наведеном
обрасцу Референц листа уписују уговорени или изведени радови?
5. Да ли се образац XИВ може фотокопирати у више примерака?
Зашто Наручилац захтева и потврду Привредног суда и АПР-а, када потврда АПР-а
доказује да није покренут поступка стечаја, ликвидације, нити принудног поравнања?

Одговори:
Поштована,
у складу са цл. 63 ЗЈН, шаљемо Вам одговор на постављена питања.
поздрав,
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације бр. ОП 01/2014 – замена
фасадне столарије и браварије и молерско-фарбарски радови
1. Да, понуђач испуњава услов у вези пословног капацитета, ако уз уговор чији је
предмет извођење грађевинско-занатских радова, као доказ достави и
рекапитулацију изведених радова, односно део предмера, којим се доказује
извођење радова на замени столарије, браварије и молерско-фарбарски радови;
2. Вредност од 15.000.000,00 динара је са ПДВ;
3. Износи вредности уговора се уписују у Образац XИИИ – Референц листа;
4. Када постоје одступања од уговорених и изведених радова, у Образац XИИИ –
Референц листу се уписују изведени радови;

5. Нема потребе да се Образац XИВ копира у више примерака, јер може да има
страна колико је потребно. Нужно је да испод текста стоји печат и потпис;
6. Довољно је да Агенција за привредне регистре или надлежни привредни суд
изда потврду да над понуђачем није покренут стечајни, претходни стечајни
поступак или поступак ликвидације.

ИИ Питање:
Молим Вас за ближе појашњење конкурсне документације бр. ОП 01/2014 - замена
фасадне браварије и столарије и молерско-фарбарски радови, односно одговор на
питање:
1. Образац XИВ понуђач је дужан попунити уношењем назива образаца, који су
саставни део документације и доказа о испуњености услова.
У Обрасцу XИВ може да се наведе максимално 15 прилога, а у појашењењу дали
сте договор „да нема потребе да се образац XИВ копира у више примерака, јер
може да има страна колико је потребно. Нужно је да испод текста стоји печат и
потпис“.
Молим Вас за детаљније појашњење како да понуђач попуни образац који је на
пола формата А4, ако је укупан број образаца и доказа већи од 30 и непостоји
могућност да се наведу сви називи образаца и приложене документације на пола
странице.

Одговор:
Ако мозете пребаците ПДФ фајл у wорд документ, па мозете само наставити да писете
следеце тацке у Обрасцу XИВ, до 30 или колико је потребно.
Ако не мозете да измените ПДФ фајл, мозете да одстампате (копирате) висе Образаца
XИВ.

