Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-50/17-12/9
Датум: 2. јун 2017. 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
- доградња, реконструкција и адаптација зграде правосудних органа у Лазаревцу редни број 19/2017
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 30.
маја 2017. године у 10.45 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Из ког разлога Наручилац захтева изградњу објеката и зашто врши
диксриминацију понуђача који су изводили радове на доградњи објеката,
реконструкици и адаптацији и на тај начин сужава конкуренцију?
На страни 6. у конкурсној документацију, у делу који се односи на пословни
капацитет, захтевате да је понуђач извео радове на изградњи најмање 3 објекта.
Увидом у предмер радова, а и сам позив за ову ЈН, може се утврдити да ово није
изградња новог објекта. Такође, детаљнијом анализом позиција, које су заступљене,
може се утврдити да доминирају радови на адаптацији, а у мањом мери су
заступљени радови на доградњи, односно реконструкцији.
Пошто се на основу 76 ст. 6 Закона о јавним набавка услови прописују тако
да не дискриминишу понуђаче и да су у логичној вези са предметом набавке, а у
складу са горе наведеним, молим Вас за измену конкурсне документације у складу
са предметом јавне набавке.
1. Одговор Комисије:
Конкурсна документација ће бити измењена у складу са датом примедбом
понуђача.
Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
(запослена у Дирекцији за управљање одузетом имовином);
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Жељка Дрчелић, правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

