ЈП „Аеродром Поникве”
Димитрија Туцовића 52
31000 Ужице
ПИБ: 107075180
м. број: 20737212

Број: 03-62/20-2017
Датум: 24.08.2017.
Јавна набавка број: 23/2017
ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења у вези са јавном набавком
(радови) бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског
комплекса“ (1)
Дана 21.08.2017. године примљен je Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступка (радови)
бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“:
„На страни 33/77 конкурсне документације, у оквиру неопходног кадровског капацитета
за предметну јавну набавку, пише следеће:
Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има
радно ангажована следећа лица:
- Најмање 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера, са личном лиценцом бр. 410
(или) 411 (или) 412 (или) 413 (или) 414 (или) 415 (или) 418 (или) 400 (или) 401 (или) 700
(или) 800, издатом од стране Инжењерске коморе Србије, који ће бити одговоран за
извођење радова;
- 1 (једног) дипломираног инжењера геодезије са важећом личном лиценцом бр. 471,
издатом од стране Инжењерске коморе Србије;
- Најмање 5 (пет) радника грађевинске струке.
- Фотокопија лиценци ангажованог грађевинског инжењера и инжењера
геодезије издате од стране ИКС, са потврдом о важењу лиценце
- Фотокопија МА обрасца
Доказ:
- Фотокопија уговора о радном ангажовању
- Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације (Поглавље XII
конкурсне документације)
Питање: Да ли ћете прихватити Уговор о делу, као начин ангажовања дипломираног
инжењера геодезије са важећом личном лиценцом бр. 471?“
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом Комисија за
јавну набавку бр. 23/2017 даје следећи
ОДГОВОР
Приликом припремања понуде за јавну набавку бр. 23/2017, прихватљиво је приложити
фотокопију закљученог Уговора о делу, између ангажованог дипломираног инжењера
геодезије и Понуђача, као доказ о испуњености једног од додатних услова наведених у
поглављу III, одељак 2, пододељак г конкурсне документације за ЈН бр. 23/2017.
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