V 03-02 брпј 124/6-1/2
Бепград, 13. 05. 2015.гпдине

Кпмисија Наручипца, пбразпвана Решеоем V 03-02 брпј 460/4 пд 06.11.2014. гпдине, за спрпвпђеое
птвпренпг ппступка јавне набавке бр 03/2015 за набавку радпва - извпђеое радпва на санацији
термптехничких инсталација са пратећим електрпмптпрним развпдпм у пбјекту „Стари музеј“, према
Кпнкурснпј дпкументацији, у кпмплексу Музеја истприје Југпславије - Устанпве културе пд наципналнпг
значаја, у Бепграду, ул. Бптићева брпј 6, дана 13. мај 2015. гпдине, даје

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ОДГОВОРЕ ЗА ЈНОП БРОЈ 03/2015
НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА
Какп следи:
1. Питање: Да ли се Увереое МУП-а, Управе прптивппжарне пплиције, п пплпженпм стручнпм
испиту издатп на пснпву Правилника п стручним испитима радника кпји раде на ппслпвима
заштите пд ппжара („Сл. гласник СР Србије“ бр. 48/84) признаје кап дпказ у ппгледу кадрпвске
ппремљенпсти на страни 47 Кпнкурсне дпкументације кпд дпдатнпг услпва за учешће у јавнпј
набавци ппнуђач мпра имати заппслене или раднп ангажпване: једнп лице кпје има пплпжен
стручни испит из пбласти заштите пд ппжара?
Одговор: Наручилац ће признати дпстављена увереоа п пплпженпм стручнпм испиту из пбласти
заштите пд ппжара кпја су издата пд МУП-а Републике Србије - Сектпра за ванредне ситуације, без
пбзира на правилнике у време чијег важеоа је испит пплпжен.
2. Питање: Да ли Наручилац мпже да дпстави предмер радпва у “excel“ фпрмату?
Одговор: Предмер радпва у „excel“ фпрмату, на жалпст, није мпгуће дпбити из сигурнпсних
разлпга, пбзирпм да би превпђеое предмера радпва из тренутнпг фпрмата у „excel“ фпрмат мпглп
дпвести дп техничких прпмена дпкумента (ппмераоа кплпна, редпва, спајаоа ставки и сл.) кпје би
мпгле да дпведу у питаое целпкупан ппступак јавне набавке акп би се дпгпдилп да спецификација
из кпнкурсне дпкументације и спецификација у „excel“ фпрмату не буду идентичне.

3. Питање: Да ли Наручилац мпже да пмпгући накнадни термин за пбилазак пбјекта „Стари музеј“,
укпликп је тп пбавезан услпв за учешће на тендеру?
Одговор: Обилазак лпкације није пбавезан услпв за учешће на тендеру, али ће Наручилац
пмпгућити термин за пбилазак пп ппјединачним захтевима пптенцијалних ппнуђача.
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