МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Број: 01-40/58
Датум: 10.02.2015. године
Београд

ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ-6
у отвореном поступку
Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја
савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/15

1. Питање: Да ли постоји образац Списак референтних објеката и Потврда
које прате списак или их правимо у сопственој форми?
Одговор: Не, обрасце правите у сопственој (слободној) форми.
2. Питање: Да ли ће се одговарајућим сматрати референце које су уговорене
у ранијем периоду, а изведене у траженом периоду?
Одговор: Да.
3. Питање: Шта подразумевате под „елеватор“ у делу техничког
капацитета?
Одговор: Елеватор за хоризонтални транспорт шута.
4. Питање: Да ли у обзир долази уговор о пословно техничкој сарадњи са
фирмом у смислу испуњења захтева за 120 радника?
Одговор: Да
.
5. Питање: Обзиром да је документација у word-у, странице су се приликом
преузимања испомерале, тако да се неки обрасци постиру на две стране, заједно са
следећим обрасцем. Да ли нам је дозвољено да сами уредимо документацију како
би сваки образац био на својој страни?
Одговор: Бројеви страна морају бити усклађени са бројевима страна у
„Садржају“ датом на страни 2/40 Конкурсне документације. Маргине конкурсне
документације су подешене нa Top: 2,54cm, Bottom 2,54cm, Left: 2,54cm, Right:
2,59cm, Paper size: A4.

6. Питање: Дa ли је могуће да сваки члан групе достави банкарску
гаранцију за свој део радова које ће кумулативно испуњавати износ од 10% од
укуоне вредности посла?
Одговор: Не.
7. Питање: Да ли може инжењер са лиценцом 450 да испуњава услов
(уместо машинског инжењера са лиценцом 430) у смислу поседовања стручног
испита из области заштите од пожара?
Одговор: Не.
8. Питање: За кадровски капацитет тражите, између осталог, 3 инжењера са
лиценцом 430, 2 инжењера са лиценцом 450, 2 са лиценцом 453, једног са
лиценцом 352 и једног са лиценцом 353. Молимо Вас да образложите зашто је
потребно толики број инжењера и зашто не допуштате да испуњава услов једно
лице које поседује, примера ради, лиценцу 450 и 353?
Одговор:.Због великог обима посла и краткоће рока извођења радова.
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