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Одговор на постављенo питањe заинтересованог понуђача у јавној набавци број 9/13 
''Израда саобраћајних пројеката- зоне, по партијама'' 

 
 
Понуђач је поставио питања и тржио појашњење конкурсне дкументације: 
 
''Обзиром да сте у другом пасусу конкурсне документације на страници број 6 од 42 навели да се 
услов кадровског капацитета, између осталог, доказује достављањем „најмање једног пројекта 
из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације (зона 30, зона успореног саобраћаја или 
бициклистичког саобраћаја) у чијем ауторском тиму су учествовала најмање два од пријављених 
пројектаната (уколико пројектанти нису учествовали у истом ауторском тиму као доказ радног 
искуства достављају се најмање два пројеката из области саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације (зона 30, зона успореног саобраћаја или бициклистичког саобраћаја), по један за 
сваког пројектанта)“ молимо Вас да нам појасните и одговорите: 
 
1. Молимо Вас да нам детаљно објасните како и у којој форми да Вам доставимо пројекат. Да ли 
цео пројекат или извод или сл.? Уколико је потребно да доставимо цео пројекат да ли се исти 
пакује са понудом или се доставља на увид? Уколико вам достављамо само извод шта је 
неопходно доставити? Молимо Вас да прецизно појасните шта је потребно да Вам у вези са овим 
доставимо. 
2. Обзиром да је далеко једноставније од достављања пројекта, молимо Вас да нам одговорите 
да ли ће уместо достављања пројекта бити прихватиљиво и одговарајуће да Вам доставимо 
потврду од стране Наручиоца на којој ће бити наведен ауторски (пројектни) тим?'' 
 
Одговор комисије за јавну набавку: 
 
 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку ће прихватити да, као један од доказа у погледу кадровског 
капацитета за учешће у поступку јавне набавке односно уместо пројеката, Понуђачи доставе 
изводе из пројекта из којег се види предмет  и садржај пројекта и ауторски тим пројекта. 
Понуђач који буде изабран као најповољнији ће бити у обавези да, пре доношења Одлуке о 
додели уговора, достави на увид Комисији за јавну набавку комплетан пројекат у оригиналу или 
овереној фотокопији.  
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