РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА CКУПШТИНА
03 Број 404-8/9-17-04
14.07.2017. године
Београд

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/12, 14/15 и 68/15) доствљамо вам
ОДГОВОР
на питање из писаног захтева за појашњење тендерске документације у вези са
припремањем понуде за набавку услуге – Прање и одржавање текстилних подних,
мермерних и других подних и зидних облога, као и меблираних делова намештаја у
извођењу специјализованих сервиса, ЈНМВ бр. 9/17

П и т а њ е:

Predmet :Zahtev za dodatnim informacijama ,primedbe na konkursnu dokumentaciju
Na strani 8 tenderske dokumentacije gde se nevode neophodni dokazi za ispunjenje uslova za
kadrovskim kapacitetom za dokaze pod tačkom 1 u trećem uslovu stoji:
-kopija izveštaja o izvršenom lekarskom pregledu zaposlenih da su osposobljeni za rad na visini.
Pošto postupak nanošenja svakog sloja zaštitne emulzije na zidove i stubove zahteva nanošenje
emulzije u jednom potezu na celoj visini površine taj posa se radi teleskopima potrebene dužine a ne sa
skela.
1.Pitanje:
Da li je moguće navedeni stav izmeniti i da stoji
-kopija dokumenta da je angažovani radnik osposobljen za bezbedan i zdrav rad na visini i primenu mera
zaštite od pada izdat.
2.Pitanje:
Kada je moguće izvršavati poslove navedene u tenderskoj dokumentaciji (poz 1-7) i postoji li zahtev u
smislu tehničke opremljenosti ponudjača da bi u mogućem vremenu za vršenje poslova uradio minimalne
obim radova (kom,m2 ) da ne bi narušio normalno funkcionisanje prostora a i samih objekata Narodne
skupštine.
U tenderskoj dokumentaciji nisu navedene površine, odnosno obim radova za poz 8.

3. Pitanje:
Da li je moguće tendersku dokumentaciju dopuniti neophodnim podatkom za izradu kalkulacije
jedinične cene.
Pošto radovi iz 8 samo na izgled pripadaju grupi radova iz poz 1-7 i da je ponudjaču za poz 1-7 nephodno
da angažuje podizvodjača.
4.Pitanje:
Da li je moguće da se pozicija 8 izdvoji kao posebna partija u tenderskoj dokumentaciji

ОДГОВОРИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА
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1. ПРЕДМЕТНИ ДЕО ТЕКСТА СА СТРАНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, КОЈИ ИСПРАВНО ГЛАСИ :

ОСАМ

ТЕНДЕРСКЕ

„Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да понуђач има у
радном односу (одређено и/или неодређено време) или по другом, Закону о раду,
правно дозвољеном основу и то:
1) најмање 2 (два) радно ангажована радника за рад на висини;
ДОКАЗ:
- фотокопија радне књижице, или уговора о раду, односно други доказ о радном
ангажовању
- фотокопије обрасца М -3 или М-А
- копија извештаја о извршеном лекарском прегледу запослених да су способни
за рад на висини.“,
НИЈЕ МОГУЋЕ ИЗМЕНИТИ, ЈЕР:
- у глави: II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, су наведене позиције којима се
третирају различите тврде зидне облоге на висинама до 12 (дванаест) метара,
из чега следи да ће извршиоци, који буду ангажовани на извршењу истих, у
складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. гл. РС бр. 101/05,
91/15) и његовим пратећим подзаконским актима, бити лица која су на радним
местима са повећаним ризиком. Како немамо доступне акте о систематизацији
радних места и Акте о процени ризика радних места, свих могућих
потенцијалних понуђача, од свих захтевамо само један материјални доказ - „ копија извештаја о извршеном лекарском прегледу запослених да су способни
за рад на висини“, не улазећи у то да ли ће бити достављена копија важећег
Извештаја о извршеном предходном лекарском прегледу запосленог, односно
копија важећег Извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу
запосленог, из кога се неспорно може утврдити да је способан за рад на висини
како је и изнето у захтеву а у свему према Правилнику о предходним и

периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са
повећаним ризиком (Сл. гл. РС бр. 120/07, 93/08, 53/17).
2. Рок извршења услуга је наведен у тачки 2.4. главе II ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА, место извршења услуге је наведено у тачки 2.3. главе II
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, а захтевани технички капацитет је
наведен у глави
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА.
3. Тендерска документација садржи све потребне податке за формирање понуде.
4. Није могуће.
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Достављено:
- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки
и на интернет страници Наручиоца.

