ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 14/19-3:
17.06.2019.
1. Питање: На страни 9 од 74 у тачки 2. Кадровски капацитет наводи се:
Фотокопија тражених лиценци и потврда Инжењерске коморе Србије са важношћу на дан
објављивања позива за подношење понуда да је наведени носилац лиценце чија се лиценца
подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није
одузета. У поступцима јавних набавки докази морају бити валидни на дан отварања понуда.
Наручилац би требао да усклади конкурсну документацију и да наведе:
Докази: Фотокопија тражених лиценци и потврда Инжењерске коморе Србије са важношћу на дан
отварања понуда да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске
коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. Да ли ће наручилац
извршити измену конкурсне документације?
Одговор: У том делу конкурсна документација ће бити измењена.

2. Питање: Да ли Наручилац као вазећу Потврду из народне банке признати Потврду
одштампану са званичног сајта НБС као резултат претраге дужника у принудној наплати, с
обзиром да иста садржи податке о блокади, броју дана неликвидности и периодима
неликвидности за претнодне три године од дана слања упита? Подаци на сајту НБС су
јавно доступни, званични и према НБС могу се користити у службене потребе без
подношења захтева за издавање потврде. Директан линк на коме су подаци о броју дана
неликвидности јавно доступни: *http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html
Одговор: Као што стоји на страни 8/74 „Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа уколико у Обрасцу понуде наведе интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.“ Дакле, довољна је одштампана потврда са
сајта НБС.
3. Питање: На страни 10 од 74 у тачки 3. Пословни капацитет тражи се:
•
Да понуђач докаже да је у периоду у последње 3 године (2018, 2017, 2016) извео завршне
радове у грађевинарству по којума се одобрава извођење радова на основу Закона о планирању и
изградњи и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем у
вредности не мањој од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а. Предмет Адаптације простора јавне
набавке Бр. 14/19 као што се наводи у члану 2 модела уговора је:
-адаптација крова
-адаптација улазног хола
-постављање АЛУ столарије
Предмер и предрачун радова на адаптацији улазног хола садржи следеће групе радова:
А Грађевински грађевинско занатски и инсталатерки радови
Б Радови на електричним инсталацијама.
Да ли се под завршним радовима у грађевинарству у захтеву пословног капацитета подразумевају:
А Грађевински грађевинско занатски и инсталатерки радови
Б Радови на електричним инсталацијама ?
Одговор: Завршни или занатски грађевински радови су радови у завршној фази грађења или
реконструкцији или поправци оштећења која су настала коришћењем грађевине. Дакле они чине
све радове кумулативно (инсталације водовода, централног грејања и климатизације,
електрорадови, изолациони, лимарски, молерски радови, застакљивање, постављање расвете и сл.).

