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ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације
у отвореном поступку јавне набавке радова – радови на текућем одржавању објекта на Новом
Београду, број јавне набавке 1.3.1/2017

Дана 29.05.2017. године достављен је захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у
предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 20.), дана
01.06.2017. године Комисија даје следећи:

О Д Г О В О Р

Питање бр. 1:
Да ли за неопходан адровски капацитет понуђач може да има ангажованог одговорног
извођача радова са лиценцом 400 или 410, уговором о допунском раду по члану 202. Закона о
раду, и да као доказ ангажовања код понуђача достави фотокопију уговора о допунском раду?

Одговор:
Не. Конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке за захтевани кадровски
капацитет дефинисано је:

“Да понуђач располеже неопходним кадровским капацитетом за учешће у поступку
предметне јавне набавке тј да има у сваком моменту на располагању одговорног
извођача носиоца личне лиценце: – 400 или 410 или 411

Докази:
Наведени услов доказује се достављањем:

- Фотокопија Личне лиценце одговорног извођача, који ће Решењем бити именован
за извођење радова у предметној јавној набавци,
- Потврду ИКС /у виду фотокопије), да су одговорном извођачу радова – чија је
лична лиценца приложена и који је пријављен у понуди, иста важећа;
- Доказе о радном ангажовању носиоца личне лиценце:
- за запосленог на неодређено или одређено време код понуђача - Фотокопија
уговора о раду,
- за лице ангажовано ван радног односа код понуђача фотокопија уговора о радном
ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова или сл.); “



Питање бр. 2:
Да ли за неопходан пословни капацитет понуђач може да достави доказе да је у претходних
пет година закључио минимим један уговор и изводио радове на адаптацији, реконструкцији,
санацији, доградњи и изградњи објеката високоградње, који се односе на извођење радова
истих или сличних радовима који су предмет јавне набавке или то морају да буду искључиво
радови на текућем одржавању објеката?

Одговор:
Не морају да буду искључиво радови на текућем одржавању објеката. Потребно је да понуђач
достави захтеване доказе из којих се јасно види да је изводио радове који су предмет ове јавне
набавке (зидарски, подополагачки, молерско фарбарски, спуштени плафони....)

Комисија за јавну набавку
у отвореном поступку јавне набавке радова –

број јавне набавке 1.3.1/2017
образована Решењем бр. 04 - 125 од 18.04.2017. године


