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Општинска управа општине Аранђеловац 101486788

Венац Слободе бр.10

34300 Аранђеловац

Србија

Последњи одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама

Предмет набавке: Радови на санацији објекта Старо Здање

Референтни број: ЈН 42/22

Текст захтева Одговор - појашњење

Поштовани,

Да ли прихватате за предметну јавну набавку лиценцу 
одговорог извођача радова 414.

Прихваћен је захтев привредног субјекта и извршиће 
се измена критеријума за квалитативни избор  у делу 
2. Технички и стручни капацитет тако што ће бити 
додато техничко лице са лиценцом број 414.

Поштовани,

У вези са условом: Техничка лица или тела - извођење 
радова, траже се одговарајуће лиценце. Питање : Да 
ли понуђач лиценцом 800 може да учествује у овој 
јавној набаци?

Унапред захвалан!

Није прихваћен захтев привредног субјекта зато што 
бруто површина објекта износи преко 2000м2.

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењењима или додатним 
информацијама

Текст захтева Одговор - појашњење

Поштовани,Када можемо доћи у обилазак?Поздрав Обилазак објекта можете извршити 15.11.2022. у 11 
часова.
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Поштовани,  узимајући у обзир врсту и обим радова 
сматрамо да може бити прихваћена и лиценца 400 па 
вас молимо да у складу са тим измените тендерску 
документацију. 

Прихваћен је захтев привредног субјекта и извршена 
је измена критеријума за квалитативни избор  у делу 
2. Технички и стручни капацитет тако што је додато 
техничко лице са лиценцом број 400.

Поштовани,

Да ли прихватате за предметну јавну набавку лиценцу 
одговорог извођача радова 414.

Прихваћен је захтев привредног субјекта и извршиће 
се измена критеријума за квалитативни избор  у делу 
2. Технички и стручни капацитет тако што ће бити 
додато техничко лице са лиценцом број 414.

Поштовани,

 

Молимо Вас да нам омогућите обилазак локације за 
извођење радова и да нам јавите термин када је то 
могуће учинити.

 

Хвала.

Обилазак објекта можете извршити 18.11.2022. у 11 
часова. Представник пословног субјекта је у обавези 
да том приликом достави овлашћење на адресу: 
Кнеза Михаила 108, Аранђеловац. Особа за контакт: 
Немања Петронијевић (тел: 034/725-230).

Поштовани,

У вези са условом: Техничка лица или тела - извођење 
радова, траже се одговарајуће лиценце. Питање : Да 
ли понуђач лиценцом 800 може да учествује у овој 
јавној набаци?

Унапред захвалан!

Није прихваћен захтев привредног субјекта зато што 
бруто површина објекта износи преко 2000м2.


