Дел.бр. 2572
Датум: 22.10.2015.
Страна 1 од 1
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12,14/15 и 68/15) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка –oтворени поступак-радови– Допунски радови :Текуће и инвестиционо одржавање
вртића,,Звончићи",бр. ЈН Р15-01/1
Дана 13.10.2015. године Наручилац је примио питања за јавну набавку
бр. ЈН Р15-01/1 у коме се наводи следеће:
ПИТАЊЕ – 1:
Поштовани,
На страни 6 конкурсне документације, део који се тиче кадровског капацитета, у тачки 4)
неведено је “Један запослени са важећом лиценцом 411 – одговорни извођач радова
грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње.”
Обзиром да сте у тачки 3) навели “Један запослени са важећом лиценцом 410 – одговорни
извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима
високоградње, нискоградње и хидроградње” сматрамо да је услов којим се тражи лице са
лиценцом 411 сувишан, обзиром да лиценца 410 покрива тражени услов. Молим за
разјашњење.
ПИТАЊЕ – 2:
На страни 7 конкурсне документације, део који се тиче кадровског капацитета,
дефинисали сте да се се тражи 1 лице оспосбљено за обављање послова безбедности и
здравља на раду, а као доказ се прилажу вежеће уверење и уговор о раду. Обзиром да
углавом агенције обављају послове безбедности и здравља на раду, да ли ће се сматрати да
је овај услов испуњен уколико понуђач има склопљен уговор са фирмом која обавља
послове безбедности И здравља на раду за исту?
Наручилац даје следећи одговор:
ОДГОВОР - 1:
Уколико понуђач достави доказ да запослени има важећу лиценцу 410, није потребно
достављати да запослени има важећу лиценцу 411.
ОДГОВОР – 2:
Уколико понуђач достави уговор закључен са фирмом која обавља послове безбедности и
здравља на раду, понуда ће се сматрати прихватљивом.
Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку

