ОПШТИНА СЕНТА
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КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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Датум: 15.05.2015.године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 13.05.2015. године, општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 4041-01-3-8/2015-03-IV, примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
1. Питање: На страни 16 од 59 конкурсне документације која се односи на Додатне услове
– пословни капацитет тачка 2.1. став 4. (да понуђач располаже неопходним пословним
капацитетом) није написано како се доказује пословни капацитет?
Одговор: Пословни капацитет се доказује подношењем фотокопије окончане ситуације –
прва страна; попуњеног Обрасца број 8 – Списак референци који оверава понуђач,
попуњеног Обрасца број 9 – Потврда инвеститора коју оверава инвеститор и Потврде
Завода за заштиту споменика културе да се објекат налази под заштитом или претходном
заштитом.
2. Питање: На страни 16 од 59 конкурсне документације која се односи на Додатне услове
– пословни капацитет “да понуђач има најмање 3 објекта који се налазе у границама
заштићеног окружења просторно културне – историјске целине или су добра под
“претходном заштитом”.
Да ли се мисли на границу заштићене околине а не окружење? На који начин се доказује
добро под претходном заштитом?
Одговор: Мисли се на границe заштићеног окружења просторно културне-историјске
целине. Потврду да је добро под претходном заштитом издаје Завод за заштиту споменика
културе.
3. Питање: На страни 16 од 59 конкурсне документације која се односи на Додатне услове
кадровски капацитет “да понуђач има 8 квалификованих декоратера зидних површина” и
“да понуђач има 2 квалификована монтера суве градње”.
Молим Вас да нам појасните шта се подразумева под “декоратерима зидне површине” и
“монтерима суве градње” и на коју се завршену школу односи, с обзиром да ова занимања
не постоје у Централном регистру – шифарнику занимања?
Одговор: Под “декоратером зидне површине” подразумева се молер, а “монтер суве
градње” је грађевински гипсар. Лице у радном односу или ангажовано лице може да буде
пријављено на обавезно социјално осигурање и под називом “молер” односно
“грађевински гипсар”.
4. Питање: На страни 16 од 59 конкурсне документације која се односи на Додатне услове
– кадровски капацитет тачка 2.2. да понуђач има „25 радника запослених на одређено или
неодређено време.” Доказ за испуњење услова су „фотокопије образац М пријава –
Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање;
фотокопије радних књижица на основу којих се може недвосмислено утврдити да су
запослени у радном односу код понуђача на одређено или неодређено време; фотокопија

уговора о раду запослених, доказ о извршеној оспособљености о безбедности и здрављу на
раду, а за инжењере и фотокопију лиценце са потврдом важења исте.”
Молимо Наручиоца да конкурсну документацију у делу КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
усклади са важећим законима Републике Србије (ЗЈН и Закон о раду), по којима лица могу
бити запослена или ангажована по било ком другом основу (на одређено, неодређено,
уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима и сл.).
Одговор: Прихвата се. На страни 16 од 59 конкурсне документације која се односи на
Додатне услове – кадровски капацитет тачка 2.2., после речи „ - 1 (једног) грађевинског
техничара,” треба да стоји:
“доказ:
а) за лица у радном односу код понуђача треба поднети фотокопије образаца М Пријава –
Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање; фотокопије
радних књижица на основу којих се може недвосмислено утврдити да су запослени у
радном односу код понуђача на одређено или неодређено време; фотокопије уговора о
раду запослених, доказ о извршеној оспособљености о безбедности и здрављу на раду, а за
инжењера и фотокопију лиценце са потврдом важења исте;
б) за ангажовано лице које није у радном односу код понуђача, треба поднети фотокопију
обрасца М Пријава – Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално
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;”.
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