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Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 143/17 Изградња црпне
станице Борверк
ПИТАЊA:
Конкурсном документацијом за ЈН број 143/17-Изградња црпне станице Борверк за кадровски
капацитет из тачке 5.1.2.2.као доказ тачком 5.2.4.2. захтевано је између осталог и пријава ППППД, као и извод из ППП-ПД за месец август 2017 године....
Сматрамо да је овим захтевом понуђач који је закључио уговоре на неодређено са запосленима
пре објављивања ове јавне набавке ограничен у доказивању испуњености услова за кадровски
капацитет иако реално испуњава услове. Флуктуација радне снаге је евиденттна и може се десити
да запослени који се налазе на списку по захтеваном изводу из ППП-ПД за месец август и нису
више запослени код понуђача. Из тог разлога молимо Вас да нам одговорите на следеће питање.
1.Да ли се прихвата као доказ наведен у тачки 5.2.4.2. став 1 списак запослених лица ,обавештење
о поднетој пореској пријави за август или септембар месец 2017 године ,уколико су лица
запослена на неодређено или одређено време, а уколико су лица ангажована по другом правном
основу; Уговор о ангажовању лица за извршенје предметне услуге између лица и понуђача
закључен до датума подношенја понуда, фотокопија личних лиценци са Потврдама Инжењерске
коморе србије да је наведени носилац лиценце Инжењерске коморе србије.
2.Да ли се прихвата као доказ да привредно друштво није било у блокади у захтеваном периоду
изјава са навођењем интернет адресе на којој се може извршити провера обзиром да се ради о
јавно доступној информацији на сајту НБС.
ОДГОВОРИ:
Поштовани,
1. Наручилац не прихвата као доказ наведен у тачки 5.2.4.2. став 1 списак
запослених лица, обавештење о поднетој пореској пријави за август или
септембар месец 2017 године. Наручилац сматра да условом из конкурсне
документације није нарушио начело конкурентности, односно сматра да услов
није дескиминишући и ни на који начин не сужава конкуренцију. На основу
изнетог Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације за јавну
набавку отвореног поступка број 143/17 Изградња црпне станице Борверк.
2. Наручилац прихвата као доказ да привредно друштво није било у блокади у
захтеваном периоду изјава са навођењем интернет адресе на којој се може
извршити провера обзиром да се ради о јавно доступној информацији на сајту
НБС
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 143/17 Изградња црпне станице Борверк
Датум: 17.11.2017 године

