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Београд

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР бр. 12
Поводом захтева за додатним појашњењем конкурсне документације за јавну набавку
бр. НЗН/03/14 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији школских
објеката у оквиру Програма модернизације школа, достављамо вам следећe одговорe:
1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
На питање једног потенцијалног понуђача - У случају да понуђач даје понуду за више
од једне партије, да ли се општа документа као што су регистрација, извештај о
бонитету и сл. морају предати у оквиру понуде за сваку од партија или је довољно да
буду предати у оквиру понуде само за једну партију - одговорили сте да се сва
документа морају предати у оквиру понуде за сваку од партија.
Планирамо да дамо понуду за сваку партију, да ли то значи да морамо посебно за сваку
од партија приложити:
-Копије радних књижица и М3 образаца за свих 120 радника (4 пута)
-Потврде наручилаца, или окончане ситуације или уговоре за изведене сличне објекте
(4 пута)
-Лиценце и CV за све инжењере (4 пута)
Или се Ваш одговор односи на општу документацију (Бон-1, скоринг, потврда
неликвидности, извод из АПР-а)?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Јавна набавка је обликована по партијама. Свака партија ће формирати посебан уговор.
Понуда представља саставни део уговора, стога се сва документа морају предати у
оквиру понуде за сваку од партија.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У конкурсној документациjи на страни 26/83 - 2.3 Подаци за квалификацију/1.
Искуство/б. Посебно-Наведено- Искуство у извођењу радова као водећи извођач на
најмање 5 објеката сличне природе и/или комплексности као предложени уговоризградња, реконструкција, доградња, адаптација и санација јавних објеката (школске
зграде, пословне, административне и управне зграде, зграде факултета, болнице, музеји
и библиотеке као и зграде за културно-уметничку делатност). Да ли ће наручилац
прихватити искуство у извођењу радова на објектима - школских домова и
предшколских установа?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Одговор је позитиван.

Председник комисије за јавну набавку
Маја Пантић

