Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-3/2018-12/7
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 8.
маја 2018. године у 13.47 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76. ЗЈН и упутства како се
доказује испуњеност тих услова/2. Додатни услови/9.1 Пословни капцитет
Да ли се објекти хотел и пословни (комерцијални) објекат (тржни центар) са
комплетно завршеним радовима дефинисаним у предметној тачки 9.1 Пословни
капацитет, прихватају као референтни објекти јавне намене?
1. Одговор Комисије:
Kао референтни објекти јавне намене прихватају се хотели и пословно
комерцијални објекти (тржни центар) са комплетно завршеним радовима
дефинисаним у тачки 9.1 Пословни капацитет.
2. Питање заинтересованог лица:
III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76. ЗЈН и упутства како
се доказује испуњеност тих услова/2. Додатни услови/9.1 Пословни капцитет
Прегледом конкурсне документације уочили смо да се под тачком 9.1 Додатних
услова наводи:
"Да је понуђач у периоду од 01. јануара 2013. године до дана подношења понуде
савесно и поштено, у свему у складуса својим уговорним обавезама и до потпуне
функционалности, започео и извео радове на изградњи и доградњи најмање три
објекта високоградње... "
док се у Обрасцу 7. Списак референтних објеката наводи:

" Да је понуђач у периоду од 01. јануара 2013. године до дана подношења понуде,
савесно и поштено, у свему у складу са својим уговорним обавезама и до потпуне
функционалности, започео и извео радове на изградњи најмање три објекта
високоградње... "
2. Одговор Комисије:
Потребно је да је понуђач започео и извео радове на изградњи и доградњи најмање
три објекта високоградње...
У питању је техничка грешка и Комисија за јавне набавке ће извршити измене у
конкурсној документацији у складу са датим одговором.
3. Питање заинтересованог лица:
Да ли се Пропратни образац (Образац бр.1), у случају учешћа већег броја чланова
групе, може копирати удовољном броју примерака?
3. Одговор Комисије:
Може.
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

