ПИТАЊЕ БРОЈ 1:
Постављени технички капацитет:
5) Технички капацитет:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење
радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке:
Услов 1. Теретно возило са хидруличном дизалицом висином подизања преко 20m - 1 комад.
Доказ:
Очитана саобраћајна дозвола и стручни налаз о прегледу и провери дизалице
Услов 2. Теретно возило са хидрауличном платформом висине подизања минимум 12 m - 1
комад.
Доказ:
Очитана саобраћајна дозвола и стручни налаз о прегледу и провери платформе.
Питање 1. За који позицију предмера је потребно поседовати овај техницки капацитет. Ни једна
позиција предмера не захтева поменуту технику, стога молимо да ово уклоните.
Одговор:
Теретно возило са хидруличном дизалицом висином подизања преко 20m потребно је за извођење
радова Б. РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА на позицији 1 - фарбање 4
рефлекторска стуба висине 17m.
Теретно возило са хидрауличном платформом висине подизања минимум 12 m потребно је за
извођење радова Б. РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА на позицији 2 - фарбање
металне ограде са обе стране висине 8m површине 3024m2.
ПИТАЊЕ БРОЈ 2:
Позиција предмера 6
Набавка и постављање пластичних седишта на трибинама димензија 415x454x320, тежина 1,3kg
температура постојаности од -30ᵒC до +80ᵒC.
Постављање помоћу три шрафа у бетон један на седалном делу ø 8mm и два испод предњег седалног
дела ø 6mm. Преко шрафа на седалном делу поставља се поклопац исте боје као и столица.
Питање 2. Опис столице одговара само једном понуђачу и супротности је са Законом о јавним
набавкама. Молимо Наручиоца да у складу са Законом дозволити одступања од ± 10 % у
вредностима.
Одговор:
Наручилац је користио наведене техничке спецификације за столице, јер није могао другачије да
опише какаве столице жели, водећи рачуна да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима,
а не да би навођењем истих створио услове за давање предности или елиминисање појединих
понуђача, поштујући одредбе члана 72. став 3. Закона о јавним набавкама.
Наручилац прихвата да одступања буду ± 5 % за наведене параметре.
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