
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА – ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 404-146/19-1: 02.12.2019. 

 

Питање 1: 

Као доказ кадровског капацитета тражите фотокопије тражених лиценци 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 је одлуком Суда части издата лиценца није одузета. Не постоји рок важности лиценци. 

Одлуком Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре од 6. Новембра 2018. 

Важење лиценци није условљено плаћањем годишње чланарине у Комори. Самим тим 

лиценцирани инжењери нису у обавези да достављају важећу потврду о плаћеној 

чланарини Инжењерској комори. Такође лиценце сада издаје Министарство грађевине, 

саобраћаја и инфраструктуре и за те лиценце не постоје потврде о важењу лиценци. 

Потребно је ускладити конкурсну документацију са Одлуком и изоставити достављање 

потврда о важењу лиценци издатих од стране ИКС као услов доказивања кадровског 

капацитета. 

Одговор: 

Наручилац ће усвојити констатацију заинтересованог лица.  

Питање 2: 

За пословни капацитет тражите да је реализовао у последњих 5 година (2014, 2015, 2016, 

2017, 2018) од дана објављивања позива минимум један пројекат за минимум 70 локација 

за постављање објекта – киоска у минималном износу од 800.000,00 динара без пдв-а. Да 

ли ћете прихватити референце израде нацрта плана постављања привремених покретних 

објеката, а који нису киосци? 

Одговор: 

Да. Наручилац је навео да је неопходно да се досатви референца да је реализовао у 

последњих 5 година (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) од дана објављивања позива   минимум 

један пројекат за минимум 70 локација за постављање објекта – киоска у минималном 

износу од 800.000,00 динара без пдв-а. Осим киоска који су наведени као пример, 

заинтересовано лице може доставити тражени пројекат за било који привремени објекат 

наведен у обрасцу структуре цена конкурсне документације 404-146/19. 

Питање 3: 

Рок за подношење понуда је 05.12.2019 године до 10.00 часова. Као финансијско 

обезбеђење које је потребно доставити уз понуду тражите: 



- Оргинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде и  

-Оргинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење 

посла, обавезујућег карактера.  

Сматрамо да је рок за достављање понуда прекратак обзиром да потенцијални понуђачи 

не могу  у тако кратком року прибавити банкарску гаранцију и писма о намерама. 

Захтевамо да продужите рок за достављатње понуда. 

Одговор: 

Наручилац  сматра да је рок од осам дана довољан да се прикупе неопходна средства 

финансијског обезбеђења, дакле рок за достављање понуда се неће померати. 

Питање 4: 

Колика је процењена вредност набавке? 

Одговор: 

Наручилац није у обавези да објављује процењену вредност јавне набавке, у складу са 

чланом 61. Закона о јавним набавкама. 

 

 


