
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 04-32/16: 

02.03.2016. 

 

 

1. Питање: У конкурсној документацији на страни 10 у делу који се односи на 

додатне услове-кадровски капацитет, тражили сте да се за одговорне извођаче 

радова доставе фотокопије тражених лиценци и потврде Инжењерске коморе 

Србије са важношћу на дан објављивања позива за подношење понуда да је 

наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе 

Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. С обзиром да 

Инжењерска комора Србије може да изда тражену потврду само на дан подношења 

захтева, молимо Вас да речи „на дан објављивања“ промените у „после дана 

објављивања“ 

 

Одговор: Није потребно да потврду Инжењерске коморе тражите са датумом 

издавања на дан подношења понуде, већ да потврда буде ВАЖЕЋА на дан 

објављивања позива за подношења понуда-као што и стоји у конкурсној 

документацији. С обзиром на то, да је свакој потврди рок важења годину дана, није 

битно када је издата, већ је једино битно да буде важећа на дан објављивања позива 

за подношења понуда. 

 

2. Питање: У конкурсној документацији на страни 130 где је описана методологија 

додељивања пондера као доказ сте тражили пописне листе за 2014 годину и рачун 

из 2015. Наше питање је да ли је то грешка, с обзиром да понуђачи могу да доставе 

пописне листе из 2015 године? 

 

Одговор: У питању је техничка грешка. Доставља се пописна листа за 2015 годину 

као што је и наведено на страни 10 конкурсне документације у доказивању 

Техничког капацитета. 

 

3. Питање: У конкусној документацији на страни 131 после описане методологије 

додељивања пондера налази се место за потпис и печат. Наше питање је да ли је то 

грешка, с обзиром да то нисте предвидели као обавезан образац приликом 

достављања понуде? 

 

Одговор: Није у питању грешка. Методологија пондера није постављења у форми 

Обрасца-изјаве, али поседује место за печат и потпис одговорног лица понуђача. 

 

 

 


