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Референтни број: 404-115/2020-4

Текст захтева Одговор - појашњење

Постовани у тразених техницких лица у конкурсној 
кокументацији тразите одговорног изводјаца радова са 
лиценцама 412 или 415 или 418 1 изврсиоца и 413 или 
414 јос 1 изврсиоца, да ли услов испуњава једно лице 
које има тразене лиценце?

Да, није неопходно да постоје два извршиоца уколико 
једно те исто лице има обе врсте захтеваних лиценци. 
Приликом достављања доказа понуђач ће доставити 
захтеване лиценце које могу гласити на исто лице , 
потврде о важењу лиценце и доказ о радном статусу (за 
носиоца лиценце који је запослен

код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег 
обрасца, односно за носиоца лиценце који није 
запослен

код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа)

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће 
носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова 
који

су предмет ове јавне набавке потребно је приложити 
Анекс уговора којим се то дефинише.

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног 
односа:

1. Уговор о привременим и повременим пословима;

2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван 
делатности послодавца);

3. Уговор о допунском раду.

У делу Образац структуре цене , под тачком 3. Радови 
водовод, део Г Остали радови од позиције Г1 до Г4, не 
стоји ни јединица мере ни количина. Питање: Да ли део 
" Г  Остали радови" припада овом Уговору и да ли ће се 
ови радови изводити?

Да,  ти радови су саставни део обрасца структуре цене. 
Приликом израде обрасца структуре цене и припреме 
поступка направљена је техничка грешка и изостављен 
је унос јединица мере и количина за дате позиције. 
Наручилац ће изменити образац структуре цене , 
изменити конкурсну документацију и јавни позив и 
продужити рок за подношење понуда у складу са 
Законом о јавним набавкама. Нови рок за подношење 
понуда биће 26.10.2020 до 12 часова .

Собзиром на продужетак рока до 26.10.2020.  да ли ће 
те уважити Гаранцију за озбиљност понуде која је већ 
добијена према старом року за предају понуде 
15.10.2020 и роком важности 60 дана?

Да, уколико је неко од понуђача већ прибавио 
банкарску гаранцију за иозбиљност понуде према 
старом року за предају понуда 15.10.2020. наручилац ће 
прихватиту ту гаранцију као валидну.


