Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-132/2015-12/9
Датум: 18. новембар 2015. 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 услуга у отвореном поступку
- израда техничке документације за реконструкцију и санацију
зграде у ул. Булевар Михаила Пупина бр. 16 у Београду редни број 45/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 18.
новембра 2015. године у 10.46 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Да ли ће бити прихваћене као прихватљиве потврде референтних наручилаца које
нису на обрасцима 5.7 и 5.9, а које садрже све податке тражене Конкурсном
документацијом?
1. Одговор Комисије:
Потврде које нису издате на обрасцима 5.7 и 5.9 су прихватљиве само ако садрже
све податке тражене у делу 3.5.1 тач. 11) и 12) Конкурсне документације, и то: да се
из њих јасно и недвосмислено види намена и површина објекта, врста пружене
услуге и почетак и завршетак пружања услуге.
2. Питање заинтересованог лица:
Молимо да потврдите период за који је потребно доказати да понуђач није био у
блокади, тј. да ли је то период од 19. марта 2014. до 19. марта 2015. године?
2. Одговор Комисије:
Период за који треба доказати да понуђач није био у блокади треба да буде од 4.
новембра 2014. до 4. новембра 2015. године. Конкурсна документација је измењена
у овом делу. Измене конкурсне документације и пречишћен текст може бити
преузет са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца.
Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер

- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

