Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-50/17-12/12
Датум: 5. 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 2.
јуна 2017. године у 15.55 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У конкурсној документацији, у делу који прописује додатне услове за
учешће у предметној јавној набавци (део 3.2), на страни број 6 конкурсне
документације, под тачком 10, наведено је да понуђач мора доказати да је: “...
започео и извео радове на изградњи најмање три објекта високоградње укупне
бруто грађевинске површине преко 7500 m2...”. Молимо за појашњење зашто је као
услов за учешће у поступку захтевано да је понуђач извео РАДОВЕ НА
ИЗГРАДЊИ за објекте наведене бруто грађевинске површине?
Обиласком локације и увидом у пројектно-техничку документацију за
предметну јавну набавку, може се констатовати да радови на изградњи (у оквиру
радова на доградњи који су предмет јавне набавке) подразумевају само радове на
изградњи лифтовског окна који у процентуалном смислу не прелазе више од 10%
процењене вредности радова (изградња лифтовског окна површине основе cca 4m2
и уградња лифтовског постројења), док 90% процењене вредности радова чине
радови на адаптацији и реконструкцији постојећег објекта.
1. Одговор Комисије:
Конкурсна документација је дана 2. јуна 2017. године измењена у том делу.
Поменуте измене конкурсне документације број: 404-02-50/17-12/10 од 2. јуна
2017. године су окачене на Порталу и сајту наручиоца исти дан.

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

