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На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС', бр. 124/12, 14/15 и
68/15), Комисија за јавнјr набавку услуга: Пројектна документација за ОДГ и пречишfiавање
отпадних вода ТЕКО А, ЈН/1000/0213/2020 (826/2020), на захтев заинтересованих лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПOJAWЊEFbA
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАFbЕМ ПОНУДЕ

број 2
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Пет и више дана пре истека рока предвиFјеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у
писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у
року од г ри дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет
страниц i Наручиоца, следеfiе информације, односно појашњења:

ПИТАFbЕ 1.~
Тачка 4.2 Додатни услови Кадровски капацитет-Докази:
„Фотокопије диплома, сертификата, лиценци са потврдама о важности истих"

Саопштњем Министарства од 08.11.2018.

https://mgsi.gov.rs/1at/aktuelnosti/saopstenje-mgsi-u-vezi-izdavnja-licenci-za-inzeniere-arhitekte-i-
prostorne-planere.

сматрам0 потврде о важности лиценце нису обавезне.

Молимо потврдите да није потребно достављати потврде о важности лиценци и да нам појасните
када је реч о сертификатима на које сте сертификате мислили.

ОДГОВОР 1.
Накнадним увидом у конкурсну документацију, утврђено је cneдeFie:

- Потврде о важности лиценци пористичу из чл. 129а и 162. Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 — испр., 64/2010 — одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 —
одлука УС, 50/2013 — одлука УС, 98/2013 — одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 - др. закон и 9/2020).

У односу на наведено, наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

Наручилац f1e извршити измену конкурсте документације тако што fie из захтеваних доказа
којима се доказује испуњеност кадровског капацитета избрисати фотокопије сертификата.
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