Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-27/2015-12/23
Датум: 30. март 2015. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- санација и реконструкција зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду редни број 4/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 28.
марта 2015. године у 14:03 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
Молимо да доставите шему за позицију XV.4 у оквиру столарских радова –
монтажно демонтажна преграда са вратима од елоксираног алуминијума и панела.
1. Одговор Комисије:
Предметна преграда се налази у шеми столарије ознаке М1 и М, а тачну шему је
предвиђено да достави извођач радова на основу своје технологије извођења.
2. Питање заинтересованог лица:
По Закону о рачуноводству рок за предају завршног рачуна за обрачунску 2014.
годину истиче 31.03.2015. године за статистичке податке и 30.06.2015. године за
финансијске податке. Да ли је прихватљиво да уз понуду доставимо само
статистичке податке или треба доставити изјаву под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу са подацима о укупном пословном приходу у 2014.
години потписану од стране одговорног лица понуђача?
2. Одговор Комисије:
Као што је већ појашњено 24. марта 2015. године, уколико биланс стања и биланс
успеха за 2014. годину нису обухваћени Извештајем о бонитету, понуђач треба да
достави копију предатог биланса стања и биланса успеха за 2014. годину и потврду
о предаји истог издату од Агенције за привредне регистре.
3. Питање заинтересованог лица:
На страници 13. Конкурсне документације под редним бројем 11.1) захтевано је да
понуђач располаже једним теретним возилом носивости 5t једним теретним

возилом носивости 3t. С обзиром на то да не постоје возила тачно тих носивости,
да ли су прихватљива возила носивости 7,6t и 2,7t?
3. Одговор Комисије:
Под носивошћу од 5t и 3t, подразумева се носивост која износи најмање 5t и 3t. У
конкретном случају прихватљиво је возило носивости 7,6t, али не и возило
носивости 3t.
Комисија за јавну набавку
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Светлана Марковић, архитекта
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник.
доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

