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БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:ЈН 03/19 

Датум: 23.12.2019. 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРАМЦИЈЕ /ПОЈАШЊЕЊЕ  У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

БР. 1 

На основу чл. 54 и 63 Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15), Комисија 

за јавну набавку бр. ЈН 03/19: Набавка техничких и саветодавних услуга за пројекат београдског метроа, на 

захтев заинтересованог лица даје додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде. 

У наставку су питања заинтересованог лица и одговори  Комисије за јавну набавку (у наставку Комисија) : 

ПИТАЊЕ бр. 1 

Референтни део Конкурсна документације, Секција IV, Део 7 Кадровски капацитет. Докази који се 

достављају о запослењу или ангажовању. 

Предлог: 

Обзиром да Понуђач може да представља Огранак матичне компаније базиране у иностранству, предлажемо 

да се, опционо, као доказ о запослењу/ангажовању прихвати и оригинална Изјава матичне компаније 

потписана од стране овлашћеног лица, преведена на српски језик и оверена од стране Судског тумача. 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Наручилац остаје код захтева дефинисаних конкурсном документацијом. Неовисно 

од тога да ли се као понуђач јавља компанија или њен Огранак као организациони део, понуђач доставља 

доказе како је тражено конкурсном документацијом. Уколико је лице запослено код матичне компаније, 

достављају се докази о запослењу код матичне компаније јер Огранак није засебно правно лице, већ је 

издвојени организациони део  те компаније.  

ПИТАЊЕ бр. 2 

Референтни део Конкурсна документације, Секција IV, Део 7 Кадровски капацитет. Докази који се достављају 

за кадрове обухватају и потврде компанија у којима је експерт радио. 

Предлог: 

Обзиром да потврде компанија у којима је експерт радио често подразумевају комуникацију са компанијама 

са којима Понуђач (садашње место запослења) нема пословни однос/комуникацију или је у конкурентском 

односу, а имајући у виду време расположиво за прикупљање ових података, предлажемо да се одустане од 

горе поменутог захтева и да овлашћено лице Понуђача овери листу личних референци предложених кадрова 

и тако гарантује за индивидуални кадровски капацитет.  

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Наручилац остаје код захтева дефинисаних конкурсном документацијом.  

ПИТАЊЕ бр. 3 

Референтни део Конкурсна документације, Секција IV, Део 7 Кадровски капацитет. Захтев за кључне експерте 

обухвата минимум 15 година радног искуства на инфраструктурним пројектима. 

Предлог: 

Обзиром на специфичност пројекта и доминантну/уобичајену праксу предлажемо да се за Вођу тима остави 

горе поменути услов, док се за остале кључне експерте захтев ревидује на минимум 10 година радног искуства 

на инфраструктурним пројектима уз задржавање захтева за два референтна пројекта. 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Наручилац остаје код захтева дефинисаних конкурсном документацијом 

ПИТАЊЕ бр. 4 



Референтни део Конкурсна документације, Образац 6, Потврда о извршеним услугама (доказ о пословном 

капацитету). 

Предлог: 

Обзиром да су пословне референце доминантно интернационалне услуге предлажемо да се омогући 

подношење оригиналне референце (на обрасцу Клијента/Инвеститора) уз превод оверен од стране Судског 

тумача. 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Наручилац остаје код захтева дефинисаних конкурсном документацијо, потребно је 

доставити потврде издате од Наручилаца за које су услуге извршене.  

ПИТАЊЕ бр. 5 

 Референтни део Конкурсна документације, Секција VI, Део 2 Начин састављања и подношења понуда 

Предлог: 

Тренутни захтев је да се понуде прикупљају до 13.01.2020. Обзиром на дужину рока, време у којем се 

обавља припремање понуде и чињеницу да Понуђач може бити Огранак матичне компаније базиране у 

иностранству, предлажемо да се рок подношења понуде помери за 7 дана, т.ј. да буде 20.01.2020. до 11,30 

часова. 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Наручилац је продужио рок за достављање понуда, о чему је објављено 

обавештење дана 20. 12.2019. Нови рок за достављање понуда је 27.01.2020 до 11,30 часова.  

 

Ова појашњења чине саставни део Конкурсне документације 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

 


