Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-13/2016-12/18
Датум: 10. март 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
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу редни број 4/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 9.
марта 2016. године у 16.53 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
На који начин понуђач доказује да располаже кључним особљем (подтачке 5.1, 5.2
и 5.3 на стр. 9. и 10. Конкурсне документације)?
1. Одговор Комисије:
Као што је наведено у тачки 5) на стр. 12. и 13. Конкурсне документације, докази
су: Изјава о кључном особљу које ће бити одговорно за извршење уговора и
квалитет изведених радова (образац 6.4 – за инжењере, возаче и раднике), копије
важећих лиценци и уверења (за инжењере) и копије возачких дозвола (за возаче).
За грађевинске раднике потребно је доставити само попуњен образац 6.4.
2. Питање заинтересованог лица:
Да ли је као доказ финансијског капацитета (тачка 9) на страници 10. Конкурсне
документације – 375.000.000 динара без ПДВ од извођења грађевинских радова)
прихватљива потврда референтног наручиоца за објекат који је тренутно у
реализацији и за који је остварен приход од извођења грађевинских радова до дана
подношења понуде?
2. Одговор Комисије:
Да, прихватљиваје свака потврда која се односи на извођење радова у периоду од
12. фебруара 2013. године до дана подношења понуде, без обзира на то да ли је
објекат завршен.

3. Питање заинтересованог лица:
Да ли су као доказ пословног капацитета (тачка 10) на страници 10. Конкурсне
документације – најмање три објекта високоградње...) прихватљиве привремене
ситуације, уколико понуђач до дана подношења понуде није испоставио окончану
ситуацију за изведене радове?
3. Одговор Комисије:
Не, ово се не може прихватити. Потребно је да су радови започети најраније 12.
фебруара 2011. године и да су у потпуности изведени најкасније до дана
подношења понуде. Привремене ситуације неће бити узете у обзир, већ искључиво
окончане.
Комисија за јавну набавку
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

