РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/34-14-06
18.11. 2014. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012)
доствљамо вам

ОДГОВОР
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку –
Радови на замени трафо станице у згради Народне скупштине Републике Србије
(ЈН Бр. 34/14)

П и т а њ а:
1.Poslovni kapacitet -Traži se da je ponuđač u poslednjoj godini pre objavljivanja Poziva na Portalu JN
izvršio elektro-instalaterske I montažne radove I slične elektro radove na objektu koji je kulturno dobro,na
objektima koji su pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture ili objektima u zaštićenim celinama u
minimalnoj vrednosti od 8.000.000,00 dinara.
Pitanje-da li mogu radovi ( gore navedeni I na navedenim objektima) , koji su izvedeni ranijih godina2008,2009,2010,2011,2012?
2.Kadrovski kapacitet-traži se minimum 1 elektro inženjer sa licencom 850
Pitanje-da li je obavezno priložiti elektro inženjera sa licencom 850 (odgovorni izvođač elektroenergetskih
radova niskog napona-viša stručna sprema), s obzirom da se traži tri elektro inženjera sa licencom 450
(odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog I srednjeg napona-diplomirani elektro
inženjer)?
О д г о в о р и:
1. На страни 12 Конкурсне документације, део текста, који се односи на додатне услове,
односно на Пословни капацитет гласи: „Да је понуђач у последње три године, пре
објављивања Позива на Порталу ЈН, успешно извршио електро-инсталатерске и монтажне
радове и сличне електро радове у минималној вредности од 50.000.000,00 (педесет милиона)
динара, а од тога у последњој години пре објављивања Позива на Порталу ЈН да је успешно
извршио наведене радове на објекту који је културно добро (Закон о културним добрима,
Службени гласник РС бр. 71/94), на објектима под заштитом Завода за заштиту споменика
културе, или објектима у заштићеним целинама, у минималној вредности од 15.000.000,00
динара“, према Изменама и допунама Конкурсне документације од 10. новембра 2014.
године. Тако да радови не могу да буду из 2008,2009,2010,2011,2012, него искључиво према
условима, наведеним у Конкурсној документацији.
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2. Сматрамо да није лако наћи фирму, која поседује 4 инжењера, са лиценцом 450, а ми смо на
страни 13 Конкурсне документације, која се односи на додатне услове, односно на
Кадровски капацитет тражили минимум 3 електро инжењера са лиценцом 450 и минимум 1
електро инжењер са лиценцом 850, тако да можете да приложите 4 лиценце за електро
инжењере са лиценцом 450.

Председник Комисије
Достављено:
- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки
и на интернет страни Наручиоца.

Драган Ђурагић с.р.
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