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ПРЕДМЕТ: Питањa и одговори бр.1 за јавну набавку радова-Рушење објеката у
станици Београд, у отвореном поступку, број набавке 23/2019
Питање 1:
„На страни 21 конкурсне документације, наведено је:
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став
1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. став 5. ЗЈН. Понуђач је дужан да у својој
понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да
докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1. до 4. ЗЈН
Који датум Извода из регистра понуђача је прихватљив за ЈН 23/2019? Да ли је
назначена страна на интернет страници www.apr.gov.rs, довољан доказ за тачке 1.
до 4. члан 75. ЗЈН Обавезни услови?“.
Одговор 1:
Извод из регистра АПР може се у понуди доставити без обзира на старост овог
документа, јер у погледу овог доказа Закон о јавним набавкама није поставио
било какав посебан захтев.
Назначена адреса је довољан доказ за испуњеност услова из члана 75. став 1.
тачке 1. до 4. ЗЈН.
Питање 2:
„На страни 18 конкурсне документације (члан 76. ЗЈН) у додатним условима под
тачком 1. за финансијски капацитет, су наведена потребна документа:
- Потврда НБС да понуђач није био у блокади претходних 12 месеци
- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН
- SCORING
Који датум је прихватљив за сва наведна документа за ЈН 23/2019?“.
Одговор 2:
Потврда НБС са датумом после објављивања јавног позива, БОН-ЈН и
SCORING могу се доставити са датумом издавања пре објављивања јавног
позива.
Питање 3:
„У вези Додатних услова члан 76. ЗЈН, везано за тачку 3.-Технички капацитет, у делу
који каже да је неопходно, да има у државини и /или власништву најмање:

-

багер гусеничар са радном стрелом високог дохвата (преко 20м)...2 комада.

Да ли Ваш захтев подразумева да су то два додатна багера с обзиром на претходни
захтев да је неопходно, да има у државини и /или власништву најмање:
- багер гусеничар тежине најмање 45 тона (2 комада) и
- багер гусеничар тежине најмање 35 тона (4 комада).
Да ли је то укупно 8 багера или 6 багера?
Напомињемо да стрела може, с обзиром на габарите да одговара и на претходно
споменуте багере гусеничаре тежине најмање 45 тона и 35 тона.“
Одговор 3:
Конкурсном документацијом је захтевано укупно 8 багера.
Питање 4:
„У вези Додатних услова члан 76. ЗЈН, везано за тачку 3.-Технички капацитет, у делу
који описује начин доказивања:
-

Копије важећих саобраћајних дозвола са читачем (за камион и багер).

С обзиром да се багери гусеничари не региструју да ли можете да нам појасните овај
захтев?“
Одговор 4:
Понуђач доставља копију саобраћајне дозволе за она возила која се
региструју, у складу са Правилником о регистрацији моторних и прикључних
возила (''Сл. гласник РС'', број 71/2017).
Питање 5:
„У вези Додатних услова члан 76. ЗЈН, везано за тачку 4.-Кадровски капацитет, стоји
да испуњава неопходан кадровски капацитет, односно, да има:
- Минимум 300 запослених од чега минимум 100 стално запослених, од чега:
инжењере, руковаоце грађ. машина са дипломама, возаче, браваре,
тесаре, армираче.
Молимо појашњење да ли сви наведени инжењери, руковаоци грађ. машина са
дипломама, возачи, бравари, тесари, армирачи, морају бити стално запослени или
не.“
Одговор 5:
Конкурсном документацијом је прецизно наведено да потенцијални понуђач од
укупног минималног броја запослених (300 радника), мора имати у сталном
радном односу минуимум 100 лица која су наведена (инжењери, руковаоци
грађ. машина са дипломама, лице за безбедност и здравље на раду, возачи,
бравари, тесари, армирачи..), у броју који је наведен у конкурсној
документацији.
Комисија за ЈН

