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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 5.
У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА
ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И
ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЈНОП 1/2017
Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe услуга - израда пројектно
техничке документације и техничка контрола пројектне документације за изградњу
центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине-Партија 1 , ЈНОП 1/2017
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 15.03.2017.
године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде за јавну набавку услуга – израда пројектно техничке
документације и техничка контрола пројектне документације за изградњу центра за
развој спорта и едукацију омладине Војводине (ЈНОП 1/2017),за Партију 1. у оквиру
кога је поставило следећа питање:
„Поштовани,
Овим путем желимо да Вам поставимо питање у вези јавне набавке број
01/2017-01-П1 за израду пројектно техничке документације и техничке контроле
пројектне документације за израду центра за развој спорта и едукацију омладине –
партија 1:
1.Будући да по Правилнику за израду техничке документације уз Пројекат за
извођење иде и План превентивних мера којим је одређено уређење градилишта и
специфичне мере за безбедан и здрав рад на том градилишту, а њега израђује
координатор за израду пројекта, додатним условима за кадровски капацитет би
требало обухватити и координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде
пројекта са уверењем о положеном испиту.“
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације или
појашњења:
Наручилац у конкурсној документацији кадровским капацитетом не мора да
обухвати све обавезне учеснике у пројектовању које одређује законска регулатива.
Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, ће тек тада морати да има сва
потребна стручна лица односно комплетан кадровски капацитет неопходан за израду
предметне пројектно-техничке документације, па тако и поменутог координатора за
безбедност и здравље на раду за израду Плана превентивних мера.

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним
набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у
року од три дана од дана пријема захтева.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

