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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за набавку услуге техничког прегледа изграђених
капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици
Београд Центар - фаза 1, ЈНМВ број 1/2015
ПИТАЊЕ 1: У конкурсној документацији, на страни 65/94 у тачки 2) сте навели:
Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом тј. да је у периоду од
5 (пет) година пре објављивања Позива за подношење понуда, извршио услугу
техничког прегледа најмање 3 (три) објекта, за које је грађевинску дозволу издало
надлежно Министарство Републике Србије,
а на страни 67/94 у тачки 2) сте навели:
Доказ: Наведени услов доказује се достављањем доказа за сваки објекат наведен у
референц листи (понуђачи сами треба да сачине референц листу, са уписаним подацима
о референтним објектима: назив и врста припадајуће инфраструктуре) – референтни
објекат (сви докази морају бити из траженог периода: 3 године пре објављивања Позива
за подношење понуда), и то:
фотокопија решења о формирању комисије или уговор о вршењу Техничког прегледа
издате од стране надлежног Министарства или Наручиоца
ОДГОВОР 1: У питању је техничка грешка на страни 67.
Потребно је да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом тј. да је у периоду од
5 (пет) година пре објављивања Позива за подношење понуда, извршио услугу
техничког прегледа најмање 3 (три) објекта, за које је грађевинску дозволу издало
надлежно Министарство Републике Србије.
ПИТАЊЕ 2: На страни 65/94 у тачки 3) сте навели да понуђач располаже инжењером са
лиценцом 302 (Одговорни пројектант конструкција архитектонских пројеката). Да ли је
прихватљиво да се ангажује инжењер са лиценцом 300 (Одговорни пројектант архитектонских
пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације)
који би обухватио преглед више врста радова, и чија лиценца има већи опсег
ОДГОВОР 2: Не. Потребно је да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом у
складу са траженим лиценцама на страни 65, конкурсне документације.
С поштовањем
Комисија за јавну набавку

