ОПШТИНА СЕНТА
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КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-1-01-3-8/2015-03-IV
Датум: 21.05.2015.године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 19.05.2015. године, општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 404-1-01-38/2015-03-IV, примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
1. Питање: У предмеру и предрачуну радова на страни 40 од 59 у поглављу Грејање – 1.C
унутрашња гасна инсталација позиција 19. „пуштање у погон кондензационе гасне котлове повезане
у каскаду од стране овлашћеног сервисера са давањем гаранције од 2 године. Цена посла је
обрачуната по котлу.”
За давање понуде цене за ову позицију потребни су нам следећи подаци котла: произвођач, тип,
капацитет котла и колико се котлова пушта у рад?
Одговор: Набавка предметног котла са пратећом опремом и пуштање истог у погон, предвиђено је у
следећој фази радова, те се мења конкурсна документација, и то брисањем позиције 1 у поглављу
Грејање – I.А Израда типског прикључка (на страни 38 од 59); позиције 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 у
поглављу Грејање – I.C Унутрашња гасна инсталација (на страни 39 и 40 од 59), као и позиција 17 у
поглављу Грејање - I.D Централно грејање (на страни 41 од 59).
Мења се опис позиције 15 у поглављу Грејање - I.D Централно грејање (на страни 41 од 59), те нови
опис исте је: “Припремно завршни радови”.
Пројектом је предвиђен HYBRID EKO SYSTEM 3310160, који обухвата кондензациону технологију
(кондензациони комбиновани котао снаге 30 kW) и технологију топлотних пумпи (инвертер, ваздух
– вода 5 kW, COP 3.9) са давањем гаранције од две године.
2. Питање: У питањима у вези конкурсне документације од 15.05.2015. године а везано за Питање
број 4. доказ под ставком b)
“за ангажовано лице које није у радном односу код понуђача треба поднети фотокопију обрасца М
пријава – Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно осигурање; фотокопију
одговарајућег уговора на основу којег је ангажован и доказ о извршеној оспособљености о
безбедности и здрављу на раду, а за инжењера и фотокопију лиценце са потврдом важења исте.”
За ангажовано лице по Закону о раду не можемо да имамо обрасце М пријаве – Потврде о поднетој
пријави, промени, одјави на обавезно осигурање. У том случају да ли је довољно доставити
фотокопије одговарајућих уговора?
Одговор: Уколико је ангажовано лице, које није у радном односу код понуђача, већ осигурано, не
подноси се М пријава – Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно осигурање. У овом
случају треба да се поднесе фотокопија одговарајућег уговора на основу којег је лице ангажовано и
Потврда о радном односу послодавца код којег је лице у радном односу или Уверење из централног
регистра о пријави на обавезно социјално осигурање лица издато од стране надлежног Фонда за
пензијско и инвалидско осигурање.
Уговор на основу којег је лице ангажовано мора да буде закључен у складу са одредбама Закона о
раду. У случају да је лице ангажовано по основу уговора о делу, Наручилац ће као доказ прихватити
искључиво уговор који је закључен ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а
који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење
одређеног физичког или интелектуалног посла.
Комисија за јавне набавке

