
СЛУЖБА  НАБАВКЕ
Телефон и факс: 011/3950-847
07-04 бр. 2/5-4
05.03.2015. године године

Предмет: Достава одговора Комисије за јавну набавку број 07-04 бр 2-2015/2

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку радова – Радови
на уградњи климатизације  на Факултету организационих наука број 07-04 бр 2-2015, на
питање потенцијалног понуђача од 04.03.2015. године.

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука www.fon.bg.ac.rs
линк тендери и Порталу за јавне набавке.

 С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку формирана решењем декана,
број:07-04 бр.2-2014-5/2

од 10.02.2015. године

Достављено : 

- Свим потенцијалним понуђачима за које 
постоји доказ да су преузели конкурсну документацију

СЛУЖБА НАБАВКЕ

Јове Илића 154, 11000 Београд, Србија, Тел.: (011) 3950-800, Факс: (011) 2461-221
ПИБ: 100383934, Матични број: 07004044, Текући рачун: 840-1344666-69

Е пошта: dekanat  @  fon  .  bg  .  ac  .  rs; Посетите: www.fon.bg.ac.rs

mailto:dekanat@fon.bg.ac.rs


Комисија за јавну набавку радова  – Радови на уградњи климатизације  на
Факултета организационих наука број 07-04 бр 2-2015

Београд,  05.03.2015. године

Предмет:
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

             Дана 04.03.2015. године примљено је питање потенцијалног понуђача следећег
садржаја: 

Питање:
   

У документацији се наводи да  Понуђјач мора да има 4 запослена инжењера са 
лиценцама 450 и 430, односно електро инжењера и машинског инжењера.

Ми у фирми имамо стално запослених 11 инжењера, али различитих струка са 
лиценцама, поред једног електро и једног машинског инжењера са траженом 
лиценцом, имамо и два са грађевинском и једног архитекту. 

 Да ли испуњавамо услов са овим лиценцираним инжењерима?

 Одговор:

Неопходним кадровски капацитетом понуђач располаже ако докаже да има најмање 4
запослена   или  ангажована  радника  -  дипломирана  инжењера  техничке  струке  са
одговарајућим  лиценцама.  Одговарајуће  лиценце  су:  дипломирани  инжењер
електротехнике – 450 и  дипломирани инжењер машинства – 430. 

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ. Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ.

Понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти запослени
или ангажовани код понуђача и то:

- ППП ПД образац за месец пре објављивања јавног позива, Извод из електронске базе
података Пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС) за исти месец, фотокопије М3
или одговарајућих М образаца, и фотокопије уговора о раду са запосленим

или

- Уговор о ангажовању за лиценциране инжењере. 

-  Копијe личних лиценци,  са потврдама Инжењерске коморе Србије  да су наведени
носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије  и да им одлуком Суда части
издата лиценца није одузета фотокопије лиценци  са потврдама Инжењерске коморе
Србије.  

                     

2


