ОПШТИНА БРУС
Председник општине
Комисија за спровођење поступка
јавне набавке радова бр.4
Број: 404-116/2017-IV
Датум: 22.01.2018.године
На основу чл.63.став 3.Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/12,14/15
и 68/15) Комисија за јавну набавку радова- ЈН бр.4/17 - Грађевински радови на санацији
објекта здравствене станице у селу Разбојна, је дана 22.01.2018.године израдила
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку радова бр.4/17
Општини Брус потенцијални понуђач упутио је захтев дана 19.01.2018.године за
додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку
радова, ЈН бр.4/17 у коме су постављена следећа питања:
Питање 1V- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
II
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
2) Пословни капацитет:
Услов: Да је понуђач у предходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних
набавки реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 10.500.000,00 динара без
пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско
занатских радова и инсталатерских радова ( водовод, канализација, електроинсталације,
инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи
објеката високоградње ( стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).
4) Пословни капацитет
Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за
све време извршења уговора о јавној набавци и то:
-најмање 1 дипломирани инжињер који поседује важећу лиценцу Инжињерска коморе
Србије, и то: лиценцу 430 или 433 који ће решењем бити именовани за одговорног
извођача радова у предметној јавној набавци.
Питање гласи: Зашто се тражи ангажовање машинског инжињера за одговорног извођача
радова и референца за инсталацију грејања кад у предмеру радова нема спецификације за
машинске радове?

Одговор 1Приликом израде конкурсне документације,односно делу који се односи на додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке начињена је омашка, односно грешка техничке
природе у делу пословног и кадровског капацитета. С обзиром да у предмеру односно
спецификацији радова нема машинских радова, Наручилац у оквиру додатних услова кадровског капацитета неће тражити ангажовање машинског инжењера за одговорног
извођача радова, као и пословног – референцу за инсталацију грејања.
У складу са наведеним Наручилац ће изменити конкурсну документацију. Измене
конкурсне документације биће благовремено објављене на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца.
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