Поштована,
достављамо Вам одговоре на Ваша следећа питања:
ПИТАЊЕ: 1. Као додатни услов означен бројем 9. у конкурсној документацији
захтевате да одговорни извођач радова буде носилац лиценце 800 која
представља лиценцу за одговорног извођача грађевинских радова на објектима
високоградње. Обзиром да лиценце 410 и 411 представљају: 410 – Одговорни
извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на
објектима високоградње, нискоградње и хидроградње и 411 - Одговорни
извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на
објектима високоградње, као и да потпуно адекватно обухватају предмет јавне
набавке: РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДВОРИШНЕ ОГРАДЕ, молим Вас да и поменуте
лиценце прихватите као један од доказа за испуњење додатног услова
означеног бројем 9.
ОДГОВОР: 1. Наручилац ће као додатни услов под Т. 9. прихватити лиценце 410 или
411

ПИТАЊЕ: 2. Као додатни услов означен бројем 9. у конкурсној документацији
такође захтевате да 2 (два) бравара и 1 (један) фарбар поседују диплому –
стечену квалификацију. Обзиром да фарбар није квалификовано занимање,
молим Вас да као испуњење овог додатног услова прихватите изјаву
потенцијалних понуђача да су радник-радници ангажовани на пословима
фарбања.
ОДГОВОР: 2. Наручилац ће прихватити Изјаву Понуђача о ангажованом
раднику - радницима на пословима фарбања.
ПИТАЊЕ: 3. Kао додатни услов означен бројем 8. у конкурсној документацији
захтевате у оквиру техничког капацитета да понуђач располаже
погоном/радионицом за израду браварских елемената, а као доказ за то
захтевате Уговор о власништву или закупу истог. Обзиром да се у Уговору којим
ми закупљујемо простор у коме је наша радионица и фарбара, поменути
простор назива магацински простор, да ли прихватате Изјаву дату под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу да се у простору наведеном у
Уговору налазе браварска радионица и фарбара. Напомињемо, да Наручилац
увек може извршити контролу (увид) код понуђача.
ОДГОВОР: 3. Наручилац ће прихватити Изјаву Понуђача да је у закупљеном
простору оформио радионицу и фарбару.
ПИТАЊЕ: 4. Као додатни услов означен бројем 7. наводите да је понуђач у
последње две обрачунске године (2015. и 2016.) извршио најмање осам уговора
чији је предмет исти или сличан предмету јавне набавке што доказује
достављањем Листе извршених уговора и копијом уговора наведених у листи.
Обзиром да смо ми извршили више уговора који несумњиво за предмет између
осталог имају радове на оградама различитих објеката, али то није експлицитно
наведено у уговору, молим Вас да омогућите да потенцијални понуђачи доставе
уз уговоре и привремене и/или окончане ситуације из којих би се
недвосмислено утврдило да су извршени радови на оградама.

ОДГОВОР: 4. У погледу испуњења услова под тачком 7. Наручилац захтева
стриктно испуњење услова како је наведено у конкурсној документацији,
односно у Листи извршених уговора
ПИТАЊЕ: 5. Као додатни услов означен бројем 6. наводите: „да је у последњој
обрачунској години остварио бруто приход од најмање 20милиона динара;“ а
као доказ за испуњење истог наводите: „што доказује достављањем биланса
стања и биланса успеха за 2016.годину, или овереног биланса успеха од стране
надлежног пореског органа или издат од АПР-а за 2016. уколико Понуђач води
пословне књиге по систему простог књиговодства; или Извештај о бонитету
АПР-а (БОН-ЈН) са сажетим билансом за 2016; т.ј.копијом Решења о паушалном
опорезивању и Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника
за 2016. годину“. Молим Вас појасните нам који доказ се доставља уколико
потенцијални понуђач води књиге по систему двојног књиговодства, и то у
случају када у Извештају о бонитету од стране АПР-а још увек нису обрађени
подаци из 2016. године. Да ли као доказ прихватате биланс стања и биланс
успеха за 2016. годину?
ОДГОВОР: 5. Биланс стања и биланс успеха за 2016. су потребни и довољни
услови доказивања о оствареном приходу у 2016.
С поштовањем,
Службеник за јавне набавке
Радован Грубишић, дипл.ек.
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