Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-56/2016-12/8
Датум: 8. јун 2016. 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
- изградња зграде Прекршајног суда у Пожаревцу редни број 16/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 7.
juna 2016. године у 10.02 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У условима за учешће у поступку Ј.Н под тачком 5 је наведено
особље које ће бити одговорно за извршење уговора (лиценца 381;400; или
401;410;или 411; 430;450;453). Да ли Инжињери са овим лиценцама морају бити
стално запослени или могу да се ангажују уговором о делу, или на неки други
начин?
1. Одговор Комисије:
Не, не морају, осим инжињера са лиценцом 401 или 410 који мора
бити стално запослено лице. Остали могу бити запослени по једном од следећих
основа: радни однос, уговор о делу, уговор о стручном оспособљавању и
усавршавању, допунски рад.
2. Питање заинтересованог лица:
Зашто се тражи лиценца за израду главног пројекта заштите од
пожара издата од МУП-а, зар пројекте Извођач не добија од Инвеститора, па и
пројекат заштите од пожара?
2. Одговор Комисије:
Да, извођач добија пројекат заштите од пожара, али је у обавези да
уради пројекат изведеног стања радова везаних за заштиту од пожара.
3. Питање заинтересованог лица:

Шта под тачком 5.3 значи реченица " 50 КВ, НКВ и грађевинских
радника"?
3. Одговор Комисије:
Мисли се на раднике који ће физички бити ангажовани на самом
градилишту (не секретарица, рачуновођа и сл.). Дакле, под 50 КВ, НКВ и
грађевинских радника мисли се на радно ангажована лица која нису кључно
особље (инжењери), већ лица која ће обављати различите послове на самом
градилишту.

Комисија за јавну набавку
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу
- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

