Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-00101/2019-12/11
Датум: 12. децембар 2019. 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
у отвореном поступку јавне набавке радова
- извођење радова на адаптацији и текућем одржавању дела касарне „Филип
Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу – 1. фаза редни број 31/2019
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 10.
децембра 2019. године у 11.32 сати:
1.Питање заинтересованог лица:
У делу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство
како се доказује испуњеност тих услова, део 2. - додатни услови, редни број 8. Технички
капацитет, захтева се да понуђач поседује, између осталог, скелу површине најмање
2.000 м2, а као начин доказивања наведено је, поред обрасца 9, доказа о власништву
(рачун, пописна листа, уговор о лизингу, уговор о закупу.. итд) и стручни налаз о
извршеном прегледу и провери опреме за рад, не старији од три године од дана
подношења понуде, а који издаје правно лице са лиценцом за обављање послова
прегледа и провере опреме за рад, на основу члана 5. Правилника о поступку прегледа и
провери опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Службени гласник РС",
бр.94/06, 108/06 - испр.114/14 и 102/15) (само за скелу). Обзиром да за скеле постоји
Атест произвођача, који се добија приликом куповине и Пројекат (Упутства) по којем се
поставља скела и након тога се ради монтажа скеле и сачињава Записник о пријему
скеле, молимо Вас за појашњење везано за стручни налаз, јер Стручни налаз који се
тражи у конкурсној документацији као такав за скелу не постоји и не може га издати ни
једна институција.
1.Одговор Комисије:
Као доказ се прихвата важећи атест.
2.Питање заинтересованог лица:
Уколико је Наручилац радова инострана институција у Републици Србији и као таква
није у могућности (политика институције) да нам изда потврду о изведеним радовима
(Пословни капацитет), да ли бисте уважили сличне потврде или писма препоруке која
садрже све податке који су захтевани потврдом за Пословни капацитет (назив

наручиоца, врста и групе изведених радова, датум почетка и завршетка извођења радова,
намена и бруто површина објекта)?
Да ли бисте уважили документ који се зове "Certificate of completion" издат од стране
наручиоца радова где се види назив објекта, период трајања радова, вредност радова и
назив корисника, као и документ корисника, у овом случају конкретно Министарства
правде где се јасно види назив наручиоца, врста и групе изведених радова, датум почетка
и завршетка извођења радова, намена и бруто површина објекта ?
2.Одговор Комисије:
Да.
Комисија за јавну набавку
Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
Горица Јовановић, грађевински техничар;
Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
Јадранка Савић, дипломирани правник;
Младен Радић, дипломирани правник.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

