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На основу члана 63.став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“
бр.124/12) комисија сачињава
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку- План детаљне регулације-индустријска зона
ЈН бр. 41/2015
У СЛЕДЕЋЕМ:
1.Питање: На страници 5/32 тендерске документације набавка услуга, План детаљне
регулације-индустријска зона бр.41/2015 из августа 2015. сте навели као испуњеност
додатних услова за кадровски капацитет да је потребно да понуђач има најмање 5
радно анагажованих лица у радном односу или ангажованих уговорима. Међутим на
страни 6 од 32 као испуњеност додатних услова кадровског капацитета стоји да је
потребно доставити фотокопије радних књижица заједно са фотокопијом М3А обрасца,
а нигде не наводите доказ за ангажована лица. Да ли ћете прихватити уговор о
привремено-повременим пословима као доказ за ангажована лица?
1а. Одговор: „Испуњеност додатног услова под тачком 3) кадровски капацитет,
понуђач доказује достављањем доказа и то:
- за запослене раднике сходно Закону о раду доставља се ППП – ПД образац
- за уговором ангажоване доставља се копија уговора о ангажовању
- копија лиценце оверена личним печатом и потписом са потврдом ИКС“
2.Питање: Конкурсном документацијом као неопходан кадровски капацитет за
учешће у поступку јавне набавке предвиђен је као један од услова да понуђач
достави лиценцу 201-одговорни урбаниста за руковођење израдом
урбанистичких планова за 1 дипломираног грађевинског инжењера. Имајући у
виду да Инжењерска комора Србије исту лиценцу и под истим условима издаје и
дипломираном просторном планеру питање је да ли се овај услов испуњава и
достављањем лиценце 201 за запосленог дипломираног просторног планера што
би било логично и адекватно предмету јавне набавке.

2.Одговор: „Испуњеност додатног услова под тачком 3) кадровски капацитет
-1(један) дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 201-„Одговорни
урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова“, биће испуњен
и достављањем лиценце 201 за запосленог дипломираног просторног планера.

НАПОМЕНА:
Измењена конкурсна документација има 32 стране.
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