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Град Лозница
Градска Управа
Број: ЈН 29/2015.
Број:404-33-1275/2015-III-1
Датум: 03.07.2015. године.
Лозница
На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број
124/12), достављамо:
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
Број:404-30-1275/2015-III-1
Предмет: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број: 29/2015 – Извођење
радова на реконструкцији улице Бакал Милосава
На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на
питања те исте информације објављујемо на Порталу Управе за јавне набавке и интернет
страници наручиоца.
ПИТАЊЕ: На страни 12 конкурсне документације, у ставу 2 –Услови –тражи се да је ''понуђач
изршио радове на изградњи, санацији и реконстукцији путева и улица...'', а у доказима стoји:
''..... на изградњи, санацији и реконстукцији хидротехничке инфраструктуре- фекалне
канализације..''
С обзиром на предмет посла вероватно је техничка грешка у доказима па молимо да исправите.
ОДГОВОР: У делу IV-2 Додатни услови, на страни 12, тачка 2 – Доказ треба да стоји:
Списак најважнијих изведених радова у предходних 5 обрачунских година (2010,2011,2012,2013
и 2014) на изградњи, санацији и реконстукцији путева и улица са називима наручилаца.
ПИТАЊЕ: У тачки 3. Кадровси капацитет је нејасно да ли се услов за шест радника –техничко
особље односи на раднике у сталном радном односу или је како је даље наведено потребно 4
радника у сталном радном односу, а два радника –техничка лица по уговору о привременом
ангажовању.
ОДГОВОР: У делу IV-2 Додатни услови, на страни 12, тачка 3 –Услови треба да стоји:
Минималан услов за квалификацију је да понуђач у радном односу запошљава најмање 42
радника, од којих 40 радника у сталном радном односу и 2 радника која могу бити ангажована
на одређено време или уговором о привременим и повременим пословима (1 геометар и 1
инжењер заштите на раду).
Доказ: Списак запослених радника (са назнаком ако има ангажованих на одређено време), по
степену и врсти стручне спреме, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под
кривичном и материјалном одговорношћу.
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На нашој интернет страници можете преузети и последњу Одлуку о ребалансу буџета
града за 2015. годину.WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке 2015.

Службеник за јавне набавке – члан комисије
Слађана Томићевић
Достављено:
-На Портал управе за јавне набавке
-На сајт града Лознице
- Понуђачима
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