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Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈНМВ бр 79/18 Аутобуска
стајалишта
ПИТАЊА:
Поштовани,
Обраћамо Вам се у вези јавне набавке радова - Аутобуска стајалишта, јавна набавка број 79/18.
У складу са техничким захтевима и захтеваном опремом и механизацијом, за израду тражених
аутобуских стајалишта неопходно је поседовање одговарајућих кадрова квалификованих за
заваривање, као и барем 10 радника било које струке који би физички радили на монтажи
тражених стајалишта, стога, мислимо да би требали да извршите измену конкурсне
документације у складу са тим.
Као доказ за располагање неопходним кадровски капацитетом у конкурсној документацији сте
навели
,, - обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП-ПД за
месец децембар 2016. године , као и извод из ППП-ПД ’’, занима нас да ли је у питању грешка
када сте навели децембар 2016. године и да ли сте мислили на децембар 2017. године?
Такође, занима нас, да ли можемо као доказ да поседујемо у власништву неопходну опрему и
механизацију приложити копију рачуна или фактуре ако смо исту купили у 2018. години и није
још увек унета у нашу пописну листу?
ОДГОВОРИ:
Поштовани,
Наручилац је предвидео кадровски капацитет и то:
да пре подношења понуда понуђач има 4 (четири) запослена,од којих:
- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 (или 411) у
сталном радном односу или на одређено време или ангажованих на други начин у
складу са Законом о раду, при чему један запослени може бити ангажован за послове
заваривања а два запослена могу бити НК радници, тако да Наручилац остаје при
наводима из конкурсне документације јер је мишљења да је то довољан кадровски
капацитет.
Наручилац је начинио техничку грешку приликом припремања конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности бр 79/18 у делу који се односи на
доказивање кадровског капацитета тако да ће Наручилац изменити конкурсну
документацију и продужити рок за подношење понуда.
Наручилац дозвољава понуђачу да за опему и механизацију купљену у текућој 2018ој години доставе фотокопију рачуна.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку мале вредности бр 79/18 Аутобуска стајалишта
Датум: 17.05.2018 године

