Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-3/2018-12/8
Датум: 11. мај 2018. 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 правосудних органа у Крагујевцу редни број 13/2018
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 9.
маја 2018. године у 11.21 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Молимо Вас да нам доставите комплетну пројектну документацију са цртежима и
спецификацијама.
1. Одговор Комисије:
Увид у техничку документацију ће бити омогућен свим заинтересованим лицима
(као и увид у локацију) под условима из конкурсне документације. Први термин за
увид у техничку документацију је УТОРАК 15.05.2018. године, у 11 часова,
канцеларија 33, спрат 4, Министарство правде, ул. Немањина 22-26, Београд.
2. Питање заинтересованог лица:
Молимо Вас да нам доставите шеме столарије и браварије без којих је немогуће
понудити наведене радове.
2. Одговор Комисије:
Шеме столарије и браварије ће бити доступне на Порталу јавних набавки и
интренет страници наручиоца.
3. Питање заинтересованог лица:
У конкурсној документацији, у делу Технички подаци, тачка 10.1 постоји
неусклађеност између тражених додатних услова и начина за њихово доказивање.
Молимо Вас да потврдите да као доказ техничког капацитета треба приложити

сертификате ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001, као што стоји у захтеву за
додатне услове.
3. Одговор Комисије:
У питању је техничка грешка, односно случајно су изостављена два сертификата
које понуђач мора да има као додатне услове (за ISO 27001 и ISO 50001), а која се
налазе у колони: Начин доказивања. Потребно је да се као доказ техничког
капацитета приложе и сертификати ISO 27001(Систем безбедношћу информација)
и ISO 50001(систем менаџмента енергијом). Дакле, као доказ техничког капацитета
треба приложити свих 5 важећих сертификата.
Комисија ће извршити измене конкурсне доклументације у складу са датим
одговором.
4. Питање заинтересованог лица:
Молимо Вас да нам одговорите да ли је за Наручиоца прихватљиво да се уместо
лиценцираних инжењера са лиценцом 411 као кључно особље предложе инжењери
са лиценцом 410, обзиром да лиценца 410 обухвата много шира овлашћења, а у
сваком случају све предметне радове за које су овлашћени инжењери са лиценцом
411?
4. Одговор Комисије:
Не, није прихватљиво да се уместо лиценцираних инжењера са лиценцом 411 као
кључно особље предложе инжењери са лиценцом 410. Наручилац остаје при овом
услову датом у конкурсној документацији.
5. Питање заинтересованог лица:
Молимо Вас да нам одговорите да ли је за Наручиоца прихватљиво да се уместо
лиценцираних инжењера са лиценцом 401 као кључно особље предложе инжењери
са лиценцом 400, обзиром да лиценца 400 обухвата много шира овлашћења, а у
сваком случају све предметне радове за које су овлашћени инжењери са лиценцом
401?
5. Одговор Комисије:
Не може да се прихвати лиценца 400 уместо лиценце 401. Наручилац остаје при
овом услову датом у конкурсној документацији.
6. Питање заинтересованог лица:
У вези образаца бр 6 и бр 8 - потврде референтних наручилаца, у случају да су
наручиоци страна правна лица, да ли понуђач мора сам да преводи на страни језик
поменуте обрасце и достави наручиоцу референтног пројекта на оверу?
6. Одговор Комисије:
У конкурсној документацији у делу VII упутство понуђачима како да сачине
понуду, под тачком 2. Језик на којем понуда треба да буде састављена, јасно стоји:
Понуда мора да буде састављена на српском језику. Уколико је одређени документ
у понуди дат на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном
језику достави и превод тог документа на српски језик. Превод не мора бити оверен

печатом сталног судског преводиоца. У случају спора релевантна је верзија понуде
на српском језику.
Ствар је интерног договора између понуђача и референтног наручиоца како ће то
регулисати. За наручиоца је битно да поменуте референтне потврде садрже све
тражене податке преведене на српски језик и обавезно потпис и печат референтног
наручиоца.
7. Питање заинтересованог лица:
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се као тражени референтни пројекти у делу
Пословни капацитет, тачка 9.1, доставе докази за пословно-трговинске објекте, као
што су шопинг молови, робне куће и сл?
7. Одговор Комисије:
Kао референтни објекти прихватају се и пословно-трговински објекти, као што су
шопинг молови, робне куће и сл, под условима из конкурсне документације,
односно са комплетно завршеним радовима дефинисаним у тачки 9.1 Пословни
капацитет.

Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

