РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Број: 404-2-1-14/2018-II
Дана: 19.03.2018. године
Инђија, Цара Душана бр. 1
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/12, 14/15 и 68/15) и захтева заинтересованог лица за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, Комисија за јавну
набавку сачињава Додатна појашњења 4 Конкурсне документације за ЈН ОП бр.
1/2018, објављене дана 20.02.2018. године на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца, како следи:
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 4 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
АДАПТАЦИЈА СТАРОГ КРИЛА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И ФАСАДЕ НА
ЗГРАДИ У ИНЂИЈИ, ЦАРА ДУШАНА БР. 1
ЈН ОП бр. 1/2018
*Питање бр. 1.
Услов: 4. Услов да понуђач испуњава услове у погледу кадровских
капацитета за учешће у поступку предметне јавне набавке тј.
2) да има у сваком моменту има на располагању одговорне извођаче радова
носиоце личне лиценце:
лиценца 410 или 411 или 800 - минимум 1 извршилац;
ПИТАЊЕ 1: Да ли испуњавамо услов ако приложимо лиценцу 414?
Одговор:
Наручилац је у конкурсној документацији јасно навео које лиценце ће уважити
приликом оцењивања сваке понуде, a које су у вези са предметом јавне
набавке. Лиценца 414 није наведена у условима и неће бити уважена.

*Питање бр. 2:
Услов тендера, Доказ ангажовања: Наведени услов доказује се достављањем:
1) ППП-ПД образац за месец који претходи месецу у коме је објављен јавни
позив или копије М образаца и копија уговора о раду којим понуђач доказује да
располаже са минимум 7 (седам) запослених радника или фотокопију
одговарајућег уговора у складу са законом о раду из ког се види радно
ангажовање.

ПИТАЊЕ 2: Ако ангажујемо Инжењера Уговором о делу (Уговор о делу
склапамо за конкретан посао тј за учешће на предметној набавци и реализацији
набавке). Као доказ можемо да доставимо само Уговор о делу, Да ли само
достављање Уговора о делу и Лиценце испуњава Услов тендера или шта друго
ако је тип ангажовања Уговор о делу?
Одговор:
Наручилац је у конкурсној документацији на страни 12/68 и 13/68 навео како се
доказује поменути услов:
1) да има најмање 7 (седам) запослених радника или на други начин
радно ангажованих радника;
2) да има у сваком моменту има на располагању одговорне извођаче
радова носиоце личне лиценце:
Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:
1) ППП-ПД образац за месец који претходи месецу у коме је објављен јавни
позив или копије М образаца и копија уговора о раду којим понуђач
доказује да располаже са минимум 7 (седам) запослених радника или
фотокопију одговарајућег уговора у складу са законом о раду из ког се
види радно ангажовање.
2) Личне лиценце одговорних извођача, који ће Решењем бити именовани
за извођење радова у предметној јавној набавци,
 Потврде ИКС-а, да су одговорним извођачима радова чије су личне
лиценце приложене и који су пријављени у понуди, исте важеће;
 Доказе о радном ангажовању носиоца личне лиценце: за наведеног
носиоца лиценце који је код понуђача запослен – М3А обрасца и уговора
о раду, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача:
уговор - фотокопија уговора о делу или фотокопију одговарајућег уговора
у складу са законом о раду из ког се види радно ангажовање, уз изјаву
понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за
извођење радова у предметној јавној набавци. Ако у уговору није
наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се
наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће наведено лице
бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке.
Дакле, јасно је наведено шта је потребно доставити за минимум 7
запослених радника, а шта за још 3 инжењера (зависно од начина ангажовања).

Објавити:
- на Порталу јавних набавки: www.ujn.gov.rs/portal
- на интернет страници Наручиоца: www.indjija.net

