Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-56/2016-12/41
Датум: 24. јун 2016. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке радова
- изградња зграде Прекршајног суда у Пожаревцу редни број 16/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 24.
јуна 2016. године у 08.29 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Како један од објеката који прилажемо као референцу има неколико пута већу
површину од тражене површине од 800m2, а како уједно има већу површину и од
минималне укупне површине од 2.500m2, сматрамо да је обим радова једнак у
односу на мање објекте који тражену квадратуру постижу заједно, у збиру. У
складу са будућом наменом објекта који је предмет јавне набавке, налазимо
потпуно оправданим услов да бар један од објеката мора бити јавне намене,
међутим сматрамо да понуђач своје искуство у извођењу радова који се траже да су
изведени на објекту (грађевински, грађевинско-занатски, инсталације водовода и
канализације, термотехничке инсталације, електроенергетске инсталације, систем
заштите од пожара), доказује обимом предметних радова које је извео, где
налазимо да је важно испунити тражену квадратуру од минималних 2.500m2. У
погледу поменутог услова наведеног под редним бројем 11), да ли је довољно да
понуђач приложи доказе за два објекта, уместо за три, уколико бар један објекат
самостално испуњава захтевану минималну бруто грађевинску површину од преко
2.500m2?
1. Одговор Комисије:
Не, понуђач мора доставити доказе за три објекта високоградње, у свему у складу
са формулацијом из Конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу

- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

