На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и
68/15), Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике Србије,
Београд, доставља заинтересованим понуђачима следеће:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН бр. 8/2020,
Набавка услуге уградње декоративне расвете за пословни објекат у Косовској 31, према
условима Завода за заштиту споменика културе града Београда
Питање потенцијалног понуђача:
,, На страни 6/33 Конкурсне документације је, као додатни услов испуњења пословног
капацитета понуђача, наведено: ”Да има реализоване уговоре, закључене у последњих 5
(пет) година (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки), за
извођење грађевинских радова у укупној вредности не мањој од 6.000.000,00 дин без ПДВа.”
Због чега је потребно да понуђач има реализоване уговоре за извођење грађевинских радова,
када предмет ове јавне набавке нису грађевински, већ електроинсталатерски, у које спада
уградња декоративне расвете?
Питање бр.2 :
На страни 7/33 Конкурсне документације је, као додатни услов испуњења кадровског
капацитета понуђача, наведено да понуђач мора да има запослене/радно ангажоване:
најмање три (3) КВ радника грађевинске струке”
Због чега је потребно да понуђач има раднике грађевинске струке, када предмет ове јавне
набавке нису грађевински, већ електроинсталатерски, у које спада уградња декоративне
расвете?
Питање бр. 3:
На страни 12/33 Конкурсне документације, у одељку 5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ СА КОМЕРЦИЈАЛНИМ УСЛОВИМА, стоји: ” Рок за испоруку и уградњу:
__________(не дужи од 45 дана)”; На страни 25/33 Конкурсне документације, у члану 5.
Модела уговора, стоји: ”Добављач је дужан да Наручиоцу испоручи и угради предметна
добра, у року од ________ дана (биће преузето из понуде), а не дужем од 30 дана.”
Који је максималан рок пружања услуге прихватљив за Наручиоца? “

Одговор наручиоца:
1. Потребно је да понуђач има реализоване уговоре, закључене у последњих 5 година
(рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки), у укупној

вредности не мањој од 6.000.000,00 дин.
електроинсталерских радова у грађевинарству.

без

ПДВ-а,

за

извођење

2. Понуђач мора да има запослене/радно ангажоване - најмање 3 (три) КВ радника
електро струке.
3. У року не дужем од 30 дана.

У Београду, 27.02.2020. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

