Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-50/17-12/19
Датум: 8. јун 2017. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- доградња, реконструкција и адаптација зграде правосудних органа у Лазаревцу редни број 19/2017

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 6.
јуна 2017. године у 10.52 сати:

1. Питање заинтересованог лица:
Молим вас да измените конкурсну документцију број 19/2017 - Доградња,
реконструкција и адаптација зграде Правосудних органа у Лазаревцу у делу који се
односи на обавезне услове, односно на посебну дозволу предвиђену посебним
прописима, члан 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама на тај начин што
ћете од понуђача захтевати достављање Решења о издавању лиценце за вршење
послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите. Од
01.01.2017. године, према важећим прописима који регулишу област техничке
заштите, односно према Закону о приватном обезбеђењу ( Сл. Гласник РС број
104/2013, 42/2015), као и према Правилнику о начину вршења послова техничке
заштите и коришћења техничких средстава ( Сл. Гласник РС број 19/2015) послове
монтаже и пуштања у рад система техничке заштите може да обавља само правно
лице или предузетник који има решење/лиценцу издату од Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, Дирекција полиције, Управа полиције. У
складу са наведеним чињеницима, молим вас за измену конкурсне документације и
усаглашавањем за законским прописима.

1. Одговор Комисије:
Комисија је уважила примедбу понуђача и у складу са њом ће изменити
конкурсну документацију.

Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
(запослена у Дирекцији за управљање одузетом имовином);
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Жељка Дрчелић, правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

