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У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – отворени
поступак– Радови на поправци кровова на објектима П.У. «11.април» , ред. бр. Д 1401
Дана 20.08.2014.године и 25.08.2014. године Наручилац је примио питања за јавну
набавку бр. Р- 14-01 у којем се наводи следеће:
Молимо Вас да нам дате додатна појашњења за следећа питања:
1.Конкурсном документацијом у оквиру додатних услова је захтевано да понуђач
располаже довољним техничким капацитетом, што подразумева да у власништву има
тражене машине и опрему.
Да ли се располагање појединим машинима може доказати Уговором о закупу, уз обавезно
прилагање саобраћајних дозвола, регистрационих налепница и пописне листе правног лица
које захтевану машину поседује, а са којим имамо склопљен Уговор?
2. Да ли лице које је оспособљено за обављено послова безбедности и здравља на раду
може да буде правно лице ангажовано уговором о пружању стручних услуга из области
безбедности и здравља на раду, а које поседујелиценцу и Уверење о положеном стручном
испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на рсду,
с обзиром да је ова могућност предвиђена чл. 37. став 4. Закона о безбедности и здравља
на раду?
3. У конкурсној документацији , у делу довољног техничког капацитета , предвиђено је да
понуђач у власништву има одређена основна средства. Да ли је могуће да се технички
капацитет обезбеди и уговором о закупу за конкретна основна средства која су предвиђена
тендерском документацијом?
4. Шта се дешава са основним средствима која су прибављена у 2014. години. Да ли је као
доказ да су у власништву, могуће доставити уговор о куповини основног средства или
рачун?
5. Наше предузеће поседује мини багер гусеничар, које није потребно регистровати. Да ли
је довољно доставити пописну листу предузећа или евентуални рачун?
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6. У обрасцу 5 и 6 наводите да је реч о јавној набавци мале вредности. Мишљења смо да је
у питању грешка.
Наручилац даје следеће одговоре:
1. Понуђач може располагање појединим основним средствима доказати уговором о
закупу, копијом саобраћајних дозвола које морају бити очитане, регистрационим
налепницама и пописним листама правног лица које поседује захтевану машину а
са којим понуђач има склопљен уговор.
2. За обављање послова безбедности и здравља на раду понуђач може да ангажује
правно лице односно предузетника који има лиценцу – лице за безбедност и
здравље на раду, које поседује лиценцу и уверење о положеном стручном испиту о
практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, а
таква могућност је предвиђена чл. 37. став 4. Закона о безбедности и здрављу на
раду (Сл. гласник РС 101/2005).

3. Понуђач може располагање појединим основним средствима доказати уговором о
закупу, копијом саобраћајних дозвола које морају бити очитање, регистрационим
налепницама и пописним листама правног лица које поседује захтевану машину а
са клојим понуђач има склопљен уговор.
4. Потребно је доставити уговор о куповини основног средства или рачун.

5. За основна средства која није потребно регистровати потребно је доставити
пописну листу предузећа.
6. У обрасцу 5 и 6 потребно је да стоји: јавна набавка – отворени поступак.
Комисија за јавну набавку
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