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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 1
У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА
ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И
ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ ФАЗА II
ЈНОП 2/2017
Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe услуга - израда пројектно техничке
документације и техничка контрола пројектне документације за изградњу центра за развој
спорта и едукацију омладине Војводине фаза II
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 20.09.2017.
године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде за јавну набавку услуга – израда пројектно техничке
документације и техничка контрола пројектне документације за изградњу центра за
развој спорта и едукацију омладине Војводине фаза II (ЈНОП 2/2017), у оквиру кога је
поставило следећа питања:
„Поштовани/а,
молимо вас за додатна појашњења у вези ЈН бр. 02/2017-02-П1:
1. Увидом у систем ЦЕОП не постоје издати Локацијски услови?
2. Да ли постоји извештај покрајинске комисје на Идејни пројекат?
3. Уколико се подноси понуда као група понуђача, да ли оба члана групе морају да
имају захтеване лиценце (Обавезних услова) или се оне "сабирају"?
4. Да ли ће се за део који се односи на пословни капацитет уважити израђена техничка
документација за објекте попут болница, библиотека, административни објекти, зграда
општинских органа, домови културе?
5. За испуњење услова у погледу технички капацитет да ли ће комисија прихватити
рачун за набавку или издату лиценцу на Енглеском језику где се недвосмислено може
утврдити да Понуђач поседује тражени софтвер?
6 За испуњење услова у погледу технички капацитет да ли ће Kомисија уважити
потврду да Лице које је ангажовано за израду пројекта конструкције поседује софтвер
за израду прорачуна конструкције обзиром да је носилац лиценце физичко лице?

7. Молимо вас за појашњење Обрасца 6/2 за партију 1
· Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна
за извршење уговора:
· Подаци о обавези за извршење уговора:
На шта се конкретно односи овај део?“
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације или појашњења:
1. У процедури је издатавање Локацијских услова тако да ће бити прибављени
пре почетка пројектовање друге фазе.
2. Идејни пројекат је у фази пројектовања тако да ће извештај покрајинске
комисје бити прибављен пре пројектовања друге фазе.
3. Уколико понуду подноси група понуђача захтеване лиценце се "сабирају",
односно додатне услове чланови групе понуђача заједнички испуњавају.
4. Kомисија ће за део који се односи на пословни капацитет уважити израђену
техничку документација за објекте болница, библиотека, административни објекти,
зграда општинских органа, домови културе.
5. За испуњење услова у погледу техничког капацитета комисија ће прихватити
рачун за набавку или издату лиценцу на Енглеском језику ако се недвосмислено може
утврдити да Понуђач поседује тражени софтвер.
6. За испуњење услова у погледу техничког капацитета комисија ће уважити
потврду да Лице које је ангажовано за израду пројекта конструкције поседује софтвер
за израду прорачуна конструкције обзиром да је носилац лиценце физичко лице.
7. Овај образац попуњава само онај понђач који подноси заједничку понуду.
У рубрику „имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити
одговорна за извршење уговора“, носилац посла треба да наводе име и презиме
одговорног пројектанта и његову квалификацију, а у рубрику „подаци о обавези за
извршење уговора“ треба да наведе за који део посла код извршења ће носилац посла
бити задужен.
Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним
набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у
року од три дана од дана пријема захтева.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

