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Наш број:

2631/1

Датум:

19.06.2014.године

Обрадио/ла:

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр.
124/2012), дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем
понуде за јавну набавку - Пројектна документација режима рада семафорске
сигнализације у семафоризованим раскрсницама у Краљеву ,ЈН 1.2.17 по позиву за
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки од 22.05.2014. године:
Дана 17.06.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 2631 достављено је питање
заинтересованог понуђача:

Питање 1
Као доказ за запослене инжењере се траже лиценце ИК са потврдама о важењеу
лиценци, радне књижице, М обрасци, а пре тога и копије диплома. Обзиром да је
немогуће положити ни стучни испит ни добити лиценцу ИК без дипломе, не видимо
сврху овог захтеваза доставом копије диплома. Да ли ће понуда бити прихваћена
уколико се копије диплома не доставе?
Одговор 1
Понуда ће бити прихваћена уколико се копије диплома не доставе.
Питање 2
За финансијски капацитет се, поред БОН-ЈН, тражи и потврда НБС да понуђач нема
ни један дан блокаде у последњих годину дана. Обзиром на члан 79. Закона о јавним
набавкама и да се на сајту НБС могу пронаћи ове информације које су јавне и
званичне (Извод са сајта НБС “Подаци о броју дана неликвидности и периодима
неликвидности дају се за три године уназад, рачунајући од дана упита. Подаци су
званични и могу се користити за службене потребе без подношења захтева за
издавање потврде.”) да ли се уместо потврде НБС и непотребног излагања
трошковима, може доставити Изјава где се овај податак може пронаћи?
Одговор 2
Ако у понуди понуђач наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно
доступни не мора се доставити доказ тражен конкурсном документацијом сходно
члану 79. став 5.
С поштовањем,

КОМИСИЈА

