
                               14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
                               тел. 014 222-512 ,  факс : 014/244-508

На  основу  члана  63.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“  број
124/2012, 14/2015  и 68/2015) наручилац објављује

 Одговор на  питања понуђача  у  вези конкурсне документације  за  
 ЈН 13/2018- набавка грађевинског материјала

Питања понуђача:
1. Везано за доказивање техничког капацитета наше питање гласи:

1.1.  Да  ли  је  довољно  за  парцеле  –  депоније  доставити  фотокопију  пописне  листе  и
књиговодствену картицу основног средства без купопродајног уговора јер чињеница да се
парцела налази на пописној листи говори да се ради о власништву. 
1.2.  Да ли је  довољно за  машине за  утовар -  утовариваче доставити фотокопију пописне
листе,  књиговодствену  картицу  основног  средства  и  очитану  саобраћајну дозволу  без
купопродајног уговора, јер чињеница да се машина налази на пописној листи, као и податак о
власнику на саобраћајној дозволи говори да се ради о власништву.

Одговор наручиоца:

1.1  Докази да понуђач поседује  депонију и  машине за утовар су наведени алтернативно, а
не кумулативно, тако да је довољно доставити   фотокопију пописне листе и  књиговодствену
картицу основног средства. У конкурсној документацији је наведено да и депонија и машине
могу бити и узете у закуп, а у том случају се као доказ подноси неоверена копија уговора о
закупу за плац-депонију   и одштампана Googl maps са назначеном адресом депоније-плаца
добављача и адресом наручиоца (ЈКП „Водовод Ваљево”, Вука Караџића бр. 26, Ваљево).

1.1.2. Довољно је за машине за утовар - утовариваче доставити фотокопију пописне листе,
књиговодствену картицу основног средства и очитану саобраћајну дозволу, или фотокопију
уговора о закупу машине и очитану саобраћајну дозволу, с тим да уговор о закупу треба да се
односи на временски период од најмање 12 месеци рачунајући од дана отварања понуда за
предметну јавну набавку.

На  основу  захтева  наведеног  у  техничкој  спецификацији  неопходно  је  приложити
фотографију у боји формата А4, на којој се види депонија грађевинског  материјала и машине
за утовар.

У Ваљеву, 19.7.2018. год.
                                                                                      
                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


