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Апатин

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012 и 14/2015, 68/2015), Наручилац Општинске управе општине Апатин објављује:
Додатне информације и појашњења
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА Бр. 8/2019
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (2 ПАРТИЈЕ)
1. АТЛЕТСКИ СТАДИОН У АПАТИНУ
2. РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА У СОНТИ

Потенцијални понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке дана
18.06.2019. године електронским путем доставио захтев за додатне информације или
појашњења:
Питање Понуђача:
Молимо вас да нам одговорите у вези радног ангажовања инжењера пошто сте као
могућност ставили само уговор о раду ,постављамо питање да ли је дозвољено
достављање и уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу,
уговора о допунском раду и сваког друго ангажовање које није у супротности са
одредбама Закона о раду као тражени доказ .
Одговор Наручиоца:
У кадровском капацитету, Поред Фотокопија Уговора о раду или Копије М образаца којима
се потврђује пријава, промена или одјава на обавезно социјално осигурање за сва тражена
запослена лица, и Фотокопија лиценци и потврда о важењу истих, прихватићемо и Уговоре о
привременим и повременим пословима, уговоре о делу, уговоре о допунском раду и друго
ангажовање које није у супротности са одредбама Закона о раду.
Питање Понуђача:
-Обзиром да су подаци у вези инжењерских лиценци доступни на интернету са сајту
инжењерске коморе Србије и обзиром да је Комора престала са издавањем потврда о
важности лиценце , и обзиром да се ни у пројектну документацију не прилажу копије лиценци
и потврде о важности истих,нити потврде из АПР-а о регистрацији фирме, да ли бисте као
исправним прихватили понуду у којој би био приложена списак односно потврда од стране
Понуђача са списком инжењера и њихови бројеви лиценци у складу са додатним условима, а
без прилагања копија лиценци и потврда о важности лиценци.

Одговор Наручиоца:
Понуђачи нису дужни да достављају доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да се налази у Регистру понуђача, као и да наведе
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Питање Понуђача:
Да ли би се као потврда изведене техничке документације конкретно пројекат атлетског
стадиона уместо потврде о референцама издате од стране Наручиоца прихватила копија
грађевинске дозволе или копија Употребне дозволе атлетског стадиона као из које су још
детаљније видљиви сви потребни подаци типа садржаја објеката и пројеката атлетског
стадиона, потом назив пројектне куће, име Главног пројектанта и слично , обзиром на кратак
рок за предају конкурсне документације ?
Одговор Наручиоца:
Референце су захтеване од стране Наручиоца и остају на снази, на основу члана 77.став 2. ЗЈН.
Имајући у виду да је чланом 106. став 1.тачка 2) прописано да се битним недостатком сматра
ако понуђач не докаже испуњеност додатних услова, понуђачима јесте дозвољено да
достављају и друге доказе, али је потребно указати да је у том случају на њима одговорност,
односно да морају доставити одговарајуће доказе који у потпуности доказују испуњеност
захтеваног услова.
Питање Понуђача:
Да ли под атлетским стадионом сматрате стадион адекватан предмету набавке са
следећим минималним садржајем објеката : Атлетска стаза са синтетичком атлетском
облогом са 8 трака за трчање конструктивне категорије ИВ и више у складу са ИААФ
правилимка, потом објекат Трибина минималних габарита 1.000м2 , подтрибинске
просторије, атмосферска канализација стадиона, фекална канализација стадиона, водоводна
мрежа, електроенергетске инсталације. Ако не молим Вас да прецизирате чиме дефинишете
комплекс атлетски стадион адекватан предмету предметне набавке
Одговор Наручиоца:
Прихватамо и Атлетска стаза са синтетичком атлетском облогом са 8 трака за трчање
конструктивне категорије ИВ и више у складу са ИААФ правилимка, потом објекат Трибина
минималних габарита 1.000м2 , подтрибинске просторије, атмосферска канализација
стадиона, фекална канализација стадиона, водоводна мрежа, електроенергетске инсталације

Према члану 63.став 5. ЗЈН, Наручиоц ће продужити рок за подношење понуда за један
дан и Обавештење о продужетку рока објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.

Комисија за јавну набавку бр. 8/2019

