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ОДГОВОР НА ПИТАЊА од 13.10.2016. године 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ    БРОЈ  21/16 

''Редовни преглед стања мостова на територији 17 градских општина'' 

ПИТАЊЕ 1:  Потенцијални понуђач је у свом питању навео следеће:  
 

''   Пoштoвaни, 
Moлимo Вaс дa нaм дaтe пojaшњeње вeзaнo зa тeндeрску дoкумeнтaциjу бр.21/16, 
вeзaнo зa oбрaзaц 8, нa стaни 30. 
A. Дa ли зa свaки пoсao пoсeбнo трeбa трaжи Пoтврдa oд стрaнe Нaручиoцa a дa je 

при тoм исти Нaручилaц и дa je исти прojeктaнт. 
B. У истoм oбрaсцу ниje прeдвиђeнo гдe би сe мoглa уписaти врстa услугe зa кojу 

сe трaжи Пoтврдa oд Нaручиoцa пoслa. 
У кoликo je тo мoгућe прeдлaжeмo дa сe у дeлу Пoтврдe: 
''Извршиo услугу вршeњa прeглeдa или прojeктoвaњa мoстoвских кoнструкциja 
кao и дa je свe oбaвeзe вeзaнe зa рeaлизaциjу нaвeдeнoг пoслa извршиo у 
пoтпунoсти, квaлитeтнo и у угoвoрeнoм рoку: 
1. У врeмeну oд_________________________дo____________________ '' 

Зaмeни и глaси: 
''Извршиo услугу вршeњa прeглeдa или прojeктoвaњa мoстoвских кoнструкциja кao и 

дa je свe oбaвeзe вeзaнe зa рeaлизaциjу нaвeдeнoг пoслa извршиo у пoтпунoсти, 
квaлитeтнo и у угoвoрeнoм рoку: 

1.___________________________________________________________________ 
(нaвeсти врсту пружeнe услугe из oбрaсцa бр.7) И oвдe би билo мoгућe нaвeсти 
висe услугa aкo сe рaди o истoм Нaручиoцу и истoм Прojeктaнту? '' 
 

ОДГОВОР 1:  
 

У складу са конкурсном документацијом за доказивање услова у погледу испуњавања кадровског 
капацитета за учешће у поступку предметне јавне набавке број 21/16 понуђач је дужан да 
попуни и достави:  

- Списак радно ангажованих лица (на меморандуму понуђача); 
- Личних референц листи ангажованих лица – Обрасци 7; 
- Потврде наручиоца за референце ангажованих лица (одговорних пројектаната или 

одговорних руководиоца прегледа мостовских конструкција) Образац 8; 
- Решења којим су били именовани на конкретне послове одговорног пројектанта или 

одговорног руководиоца прегледа мостовских конструкција (доказ може бити 
достављен у фотокопији). 

- уговора о раду за радно ангажаоване на неодређено или одређено време, односно за 
лица ван радног односа уговор о обављању привремених и повремених послова и сл.; 

- копије личних лиценци; 
- потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце којом се доказује да су 

одговорни пројектанти (чије су личне лиценце приложене) чланови ИКС-а, да су 
измирили обавезу плаћања чланарине и да им одлуком Суда части издата лиценца 
није одузета. 

Врсту пружених услуга понуђач доказује попуњавањем и достављањем Обрасца 7, потврда 
наручиоца – Обрасца 8 (за сваку од наведених референци из Обрасца 7) и Решења којим су били 
именовани на конкретне послове одговорног пројектанта или одговорног руководиоца прегледа 
мостовских конструкција (за сваку од наведених референци из Обрасца 7). 
 
 

 
КОМИСИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


