Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-56/2016-12/9
Датум: 8. 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 7.
juna 2016. године у 10.34 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Да ли је у понуди потребно доставити важеће решење за издавање
сертификата о енергетским својствима објекта високоградње које издаје
Министарство грађевинарства и урбанизма и, ако се доставља, на који број решења,
односно лиценце се односи?
1. Одговор Комисије:
Да, потребно је доставити важеће решење о испуњавању услова за
издавање сертификата о енергетским својствима објекта високоградње, које издаје
Министарство грађевинарства и урбанизма. Односи се на лиценцу број 381.
2. Питање заинтересованог лица:
Да ли у делу додатних услова, код кадровског капацитета, сво
кључно особље за извршење уговора треба да буде запослено или може бити
ангажовано по било ком основу код понуђача за извршење предметне јавне
набавке?
2. Одговор Комисије:
Као одговор на постављено питање погледати Додатне информације
и појашњења број: 404-02-56/2016-12/8 од 8. јуна 2016. године.
3. Питање заинтересованог лица:
Исто тако, да ли и лице са важећом лиценцом за израду главног
пројекта заштите од пожара издата од стране МУП – а, може бити ангажовано по
било ком основу?

3. Одговор Комисије:
Може бити ангажовано по једном од следећих основа: радни однос,
уговор о делу, уговор о стручном оспособљавању и усавршавању, допунски рад.
4. Питање заинтересованог лица:
За 50 КВ, НКВ и грађевинских радника шта се доставља као доказ, да
ли је могуће доставити само ППОД образац?
4. Одговор Комисије:
Као доказ да располаже са 50 КВ, НКВ и грађевинских радника,
понуђач треба да достави Образац 5.4 Конкурсне документације - Изјаву о
кључном особљу које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет
изведених радова. Такође, наручилац задржава право да изврши проверу свих
података које понуђач достави у понуди. Понуђач може да достави додатне доказе
уз понуду, али није дужан да то учини.

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

