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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.19
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике
вредности број ЈН ОП 1.3.19 - Радови на изградњи друге етапе прве фазе
топлификационе мреже села Ћириковац, 45232140-радови на изградњи мреже
градског грејања., доставило је наручиоцу писани захтев путем e miali-a дана
22.05..2015. године у 11,38 часова којим тражи одговор на следеће питање:
Да ли планирани одговорни извођач за грађевинске и машинске радове треба да буде
у радном односу код понуђача или може по уговору о делу, ангажовању и сл…?
За доказивање траженог техничког капацитета (тачка 6.2.1 у КД) да ли је довољна само
пописна листа или морају и аналитичке картице и рачун?
У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) обавештавамо заинтересовано лице
следеће:
Одговор 1:
Планирани одговорни извођачи за грађевинске и машинске радове не морају да буду у
радном односу код понуђача већ могу бити радно ангажовани по било ко, другом
правном основу (уговор о делу, уговор о пословно-техничкој сарадњи, уговор о
привременим и повременим пословима…). Понуђачи нису у обавези да уз понуду
достављају доказ о радном ангажовању одговорних извођача за грађевинске и
машинске радове већ само изјаву одговорног извођача грађевинских и машинских
радова на Обрасцу бр. 13 и 14 са прилозима којом прихватају да буду у име

понуђача одговорни извођачи за наведене радове.
Одговор 2:
Тражени технички капацитет може се доказивати достављањем уз понуду само
пописне листе уколико она садржи све машине, возила, опрему, направе и уређаје
тражене конкурсном документацијом у оквиру одговарајуће техничке опремљености за
грађевинске и машинске радове. У противном, потребно је уз пописну листу приложити
и неки други доказ.
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) наручилац објављује на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs
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