МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Број: 01-40/29
Датум: 03.02.2015. године
Београд

ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ-1
у отвореном поступку
Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја
савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/15

1. Питање: Молимо Вас за додатно појашњење у вези услова у погледу
пословног капацитета-део 2) тачка 1. Конкурсне документације за ЈН-радова бр.
01/15, где је наведено да је потребно да је најмање један објекат споменик културе.
Да ли је услов испуњен уколико је рађена адаптација објекта који се налази у Кнез
Михајловој улици која је преосторно културно историјска целина?
Одговор: Споменик културе дефинисан је чланом 19. Закона о културним
добрима (Сл. гласник РС, број 71/94, 52/2011-др. закони и 99/2011-др. закон).
Централни регистар непокретних културних добара Републике Србије, који према
врстама обухвата споменике културе, археолошка налазишта, знаменита места и
просторне културно-историјске целине, води се у Републичком заводу за заштиту
споменика културе Београд. Уколико наведени објекат који се налази у Кнез
Михајловој улици која је преосторно културно историјска целина није споменик
културе, услов није испуњен.
2. Питање: Такође, као један од доказа пословног капацитета неведено је да
је потребно да се достави Записник кмисије за технички преглед референтних
објеката. Обзиром да је заказивање и одржавање самог техничког прегледа
искључиво у надлежности Инвеститора објекта, као и да не постоји законска
обавеза нити комисије за технички преглед, нити Инвеститора, да копију записника
комисије за технички преглед објекта достави извођачу радова, да ли се уместо
наведеног доказа, уколико га извођач није у могућности набавити, или уколико
Инвеститор није ни иницирао Технички преглед објекта, може доставити Зписник
комисије о извршеној промопредаји објекта или извршених радова, уколико је у
питању извођење дела радова?
Одговор: Извођач може да добије записнике о техничком прегледу. То су
јавни документи, а ако му их не достави инвеститор, дужан је да то, на његов
захтев, уради надлежни орган града или општине који је формирао Комисију за
технички преглед.

3. Питање: Молимо Вас за додатну информацију у вези дела 4) Услова у
погледу кадровског капацитета, тачка 3. Конкурсне документације за ЈН-радова бр.
01/15 где се наводи да је потребно да понуђач има запослене или ангажоване
раднике грађевинске, електро и машинске струке, да ли ће услов бити испуњен
уколико у трежени број радника од 120 буду укључени и инжењери наведени као
Одговорни извођачи и пројектанти радова, који ће бити именовани Решењем?
Одговор: Не, за све инжењере је посебно наведен тражени број извршилаца
према врстама личних лиценци и они нису укључени у тражени број радника од
120.

Комисија за ЈН - радова бр. 01/15

