Град Лозница

Република Србија

Град Лозница
Градска Управа
Број: ЈН 11/2019
Број:404-11-326/2019-IIIı-15
Датум: 05.04.2019. године
Лозница
На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
Деловодни број ЈН: 404-11-326/2019-IIIı-1
Предмет: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 11/2019 –
Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну
сечку и лож уље, топловода и топлотхних подстаница у оквиру објекта Опште болнице
Лозница по систему „кључ у руке“
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговоре на
питања, те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
ПИТАЊЕ: Други облици грађевинских радова (доградња, реконструкција, санација и
адаптације) да ли се они односе на грађевинске радове котларнице на дрвну сечку или може
било која врста грађевинских радова? Молимо Наручиоца да јасно дефинише.
ОДГОВОР: Наручилац је конкурсном документацијом дефинисао услов за испуњење
пословног капацитета у погледу провере пословног искуства на извођењу грађевинских и
инсталатерских радова на објектима котларнице на дрвну сечку. Као испуњење услова
прихватају се докази за уговоре чији је предмет био изградња или доградња или
реконструкција или санација или адаптација котларница на дрвну сечку.
ПИТАЊЕ: Да ли ће Наручилац изменити конкурсну документацију у делу отклањања
грешака у општем и посебном гарантном року, за које се даје банкарска гаранција, с обзиром
да се у измењеном пословном капацитету приоритет даје грађевинским радовима на
котларници, а не на изградњи комплет котларнице на дрвну сечку?
ОДГОВОР: Предмет јавне набавке је изградња котларнице са комплетном опремом према
томе је погрешно протумачен акценат на грађевинским радовима. Наручилац је
појашњењима конкурсне докуметације разјаснио ову недоумицу.
ПИТАЊЕ: Да ли ће се изменити предмет јавне набавке уместо – Изградња котларнице на
дрвну сечку и лож уље, топловод и топлотне подстанице, да буде Грађевински радови на
изградњи котларнице и сходно томе променити комплет конкурсну документацију, с
обзиром да се у пословном капацитету акценат ставља на грађевинске радове (доградња,
санација, адаптација и реконструкција), а не на котлове и котловска постојења?
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ОДГОВОР: Није акценат на грађевинским радовима. Наручилац је конкурсном
документацијом дефинисао услов за испуњење пословног капацитета у погледу провере
пословног искуства на извођењу грађевинских и инсталатерских радова на објектима
котларнице на дрвну сечку. Као испуњење услова прихватају се докази за уговоре чији је
предмет био изградња или доградња или реконструкција или санација или адаптација
котларница на дрвну сечку.
ПИТАЊЕ: Други облици извођења грађевинских радова (доградња, реконструкција,
санације и адаптације) чега?
ОДГОВОР: Одговор већ дат кроз питање број 1.

На нашој интернет страници www.loznica.rs – Јавне набавке – jавне набавке 2019.
Службеник за јавне набавке – члан комисије
Слађана Томићевић
Достављено:
- портал јавних набавки
- сајт града Лознице
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