Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
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Датум: 25.04.2019.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде
Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет услуге, Услуга
преузимаоа пепела и шљаке са деппније Енергетика д.п.п., трансппрта и лагерпваоа пепела и
шљаке на изабрану деппнију, редни брпј јавне набавке 1.2.49/2019, Наручилац у складу са
чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр.
Питаоа:
Obradam Vam se u skladu sa članom 63. stav 2.Zakona o javnim nabavkama za dodatnim pojašnjenjem
vezanim za pripremu ponude u postupku javne nabavke br.1.2.49/2019- „Usluga preuzimanja pepela i
šljake sa deponije Energetika doo, transportovanja i lagerovanja pepela i šljake na izabranu deponiju“.
Naime, u delu 3.2 konkursne dokumentacije- Dodatni uslovi, na strani 10.Poslovni (finansijski) kapacitet,
zahtevate od ponudjača da ispuni dodatni uslov u vidu poslovno- finansijskog kapaciteta i to da je u
periodu od 01.01.2017.do 21.03.2019.godine vršio uslugu prevoza u iznosu od minimum
100.000.000,00dinara bez PDV-a.
Pitanje je sledede:
Da li za ispunjenje ovog dodatnog uslova ponudjač može da se pozove i na ugovore koje je imao sa
kupcima, a koji nisu naslovljeni kao usluga prevoza, ved su to pretežno ugovori o izvodjenju radova, a
koji u jednom delu obuhvataju i uslugu prevoza koja je i zasebno fakturisana.
Naime, nekoliko kupaca nam nije overilo reference, jer u Potvrdi stoji da je ponudjač vršio uslugu
prevoza po ugovoru br.-----, a ugovori koje imamo sa njima nisu naslovljeni kao usluga prevoza, iako
obuhvataju istu. Napominjemo da se nismo pozivali na ukupnu vrednost zaključenog ugovora, ved samo
na deo koji se odnosi na prevoz.
Molim Vas da u tom delu ispravite Potvrdu, ili da date adekvatno pojašnjenje, kako bi kupci overili iste.
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Одгпвпри:
Пптврда неће бити меоана у кпнкурснпј дпкументацији, али пвим путем ћемп дати ппјашоеое
кпје ће служити Вашим и свим другим референтним купцима приликпм пвере пптврда купца.
Наиме, мпжете да се ппзпвете на ппменуте угпвпре, и да прикажете самп и искључивп суму кпја
се пднпси на услугу превпза, јер је иста тражена кпнкурснпм дпкументацијпм, такп да Ваши купци
треба да пппуне Образац пптврде купца у кпји ће унети самп суму услуге превпза. У тпм случају
мпрате да уз референтну листу и пбразац пптврде купца дпставите и фптпкппију фактуре кпју
сте издали Вашим купцима, а у кпјпј се јаснп види услуга превпза кпја је засебнп фактурисана
кап ставка.
Не врши се измена и дппуна кпнкурсне дпкументације и не врши се прпдужеое рпка за
дпстављаое и птвараое ппнуда.

Кпмисија за јавну набавку брпј 1.2.49/2019
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