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НОВИ БЕЧЕЈ
Нарицилац је дана 19.07.2019. примио захтев за појашњењем конкурсне документације
Набавка радова Изградња саобраћајница у општини Нови Бечеј ЈН број IV 04-404-13/2019
1 Pitanje:
1. Naručilac je na str. 6-7 konkursne dokumentacije definisao dodatni uslov poslovnog
kapaciteta u okviru kog je između osatlog navedeno:
„Za opremu koja se ne registruje potrebno je dostaviti:
a. račun ili ugovor o kupovini
b. dokaz o zakupu – fotokopija ugovora o zakupu
c. dokaz o lizingu – fotokopija ugovora o lizingu“
Pitanje: Da li će ponuđač ispuniti gore navedeni dodatni uslov ukoliko za opremu koja se ne registruje,
a koju ponuđač poseduje u vlasništu, dostavi račun ili ugovor o kupovini ili popisnu (inventarsku)
listu osnovnih sredstava?
Одговор: Наручилац ће прихватити пописну (инвентарску) листу као валидан доказ
испуњености овог додатног услова, за опрему коју је понуђач стекао до 31.12.2018.
године, док за опрему коју је понуђач стекао након овог датума треба да достави
уговор о куповини или рачун.
2. Naručilac je na str. 8 konkursne dokumentacije definisao dodatni uslov kadrovskog kapaciteta
u okviru kog je između osatlog navedeno:
„Dokaz:
• Za sve zaposlene mora dostaviti dokaz da su zaposleni saglasno Zakonu o radu (ugovor o
radu, PPP-PD obrazac, M-obrazac)
• Za inženjere dostaviti i: licenca i potvrda o važenju licence od inženjerske komore.
• Za odgovorne izvođače radova dostaviti fotokopiju licence i potvrdu o važenju licence
overene pečatom i potpisom od odgovornih izvođača.
Pitanje 2.1: Da li je za poslednje dve podtačke u pitanju tehnička greška, s obzirom da su navedeni isti
dokazi?
Naručilac u dodatnom uslovu kadrovskog kapaciteta zahteva između ostalog sledeće: „Najmanje 2
diplomirana inženjera koji poseduju važeću licencu Inženjerske komore Srbije, i to: licencu 412 ili 415“.
Одговор: У питању је техничка грешка, јер је два пута наведено исто.

Потребно је доставити копије тражених лиценци и потврда о важењу истих. Тражене лиценце су
свакако лиценце одговорних извођача.
Одговор на питање биће објављена на сајту наручиоца и на Порталу јавних набавки.
У Новом Бечеју

Дана 22.07.2019.
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