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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска туристичка организација "Крагујевац"
Комисија за јавну набавку
Јавна набавка број: 1.1.8/19
Дана: 18.04.2019. године К р а г у ј е в а ц
ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ 1.1.8/19
ПРЕДМЕТ: Допунскo појашњењe конкурсне документације у складу са чланом
63. Закона о јавним набавкама.
ПИТАЊЕ:
1. Да ли се под референтним послом подразумева само инсталација, која поседује
дозволу надлежног органа?
2. Нисте написали мин вредност референтног посла. Да ли то значи да је небитна?
3. Детаљном анализом предмера, техничког описа и графичког дела документације
видели смо да је осим авантура парка предмет ове набавке и agility полигон и макета
диносауруса. Наше питање је да ли референца може да се односи на овакве типове
радова или само на "авантура парк" како пише у вашем услову?
4. На страни 7. Параграф 17. Обилазак локације сте оставили могућност за обилазак
само један дан у 2 сата уз предходну најаву. Пошто смо пропустили тај дан због
немогућности организовања стручних лица из фирме да дођу тај дан у Крагујевац,
наше питање је да ли је обилазак локације обавезан и да ли можемо накнадно да
закажемо обилазак? Да ли је непопуњавање обрасца 11. Обрасца изјаве о обиласку
локације дисквалификациони критеријум?
ОДГОВОР:
1. Под референтним послом подразумева се изградња комплетног Авантура парка у
предходне три године у складу са пројектном документацијом и дозволама надлежног
органа.
2. Да
3. У конкурсној документацији на страни 11 Додатни услови, редни број 3, јасно и
недвосмислено стоји:
"3) Да је у предходне три године извршио уградњу и опрему за минимум 1 „авантура
парк“ истог или сличног типа као предмет јавне набавке. Докази попуњен, потписан и
оверен образац Изјава о изведеним радовима (Образац 8), Потврда о изведеним
радовима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних
наручилаца (Образац 9)".
4. Обилазак локације није обавезан и непопуњавање обрасца 11. није
дисквалификациони критеријум. Могућ је накнадни обилазак локације 22.04.2019.
године уз предходну пријаву у складу са условима наведеним у конкурсној
документацији.
Председник комисије с.р.
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