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14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – Изградња градске пијаце у Кикинди – фаза 1 Јн
17/2018 доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације

ПИТАЊЕ 1:
1.
Наручилац је на стр. 111 конкурсне документације дефинисано додатни услов кадровског
капацитета у оквиру ког се захтева следеће:
•
1 носилац лиценце 450 или 451 3
•
1 носилац лиценце 453
Питање: Да ли једно лице које поседује обе лиценце (450 и 453) може истовремено испунити обе
тачке горе наведеног услова?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Да,једно лице може бити носилац обе лиценце (450 и 453).
ПИТАЊЕ 2:
2.
Наручилац је на стр. 111 конкурсне документације дефинисано додатни услов кадровског
капацитета у оквиру ког се захтева следеће:
„УСЛОВ: Неопходан кадровски капацитет
– А) Најмање 20 радника запослених на неодређено време или одређено време или ангажовани
за обављање привремених и повремених послова или ангажовани по уговору о делу или о
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди, сагласно Закону о раду и то:
•
1 носилац лиценце 400, или 401 или 410 или 411
•
1 носилац лиценце 414
•
1 носилац лиценце 450 или 451
•
1 носилац лиценце 453
•
1 носилац лиценце 430
•
1 лице задужено за безбедност и здравље на раду.
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
Потписана и оверена Изјава понуђача о захтеваном кадровском капацитету.
- М обрасце пријаве и одјаве осигурања или уговоре о обављању привремених и повремених
послова или уговоре о делу или уговоре о допунском раду, зависно од начина ангажовања.
- копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије - потврде Инжењерске коморе Србије да су
тражени инжењери – носиоци личних лиценци и чланови ИКС-а и да им одлуком Суда части издата
лиценца није одузета.“

Питање 2. Да ли Понуђач треба да достави захтеване доказе само за наведене инжењере и лице за
БЗНР (укупно 6 лица) или је потребно доставити доказе за најмање 20 радника?
Напомињемо да Наручилац није дефинисао које струке треба да буду преостали радници (најмање 14
радника) поред захтеваних инжењера и лица за БЗНР. Уколико је потребно да Понуђач у својој
понуди достави захтеване доказе и за преостале раднике, молимо Наручиоца да дефинише које
струке исти треба да буду.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Понуђач треба да достави доказе о запослењу (М обрасце пријаве и одјаве осигурања или уговоре о
обављању привремених и повремених послова или уговоре о делу или уговоре о допунском
раду, зависно од начина ангажовања) за све односно најмање 20 радника .
Радници , за које није потребна лиценца, (најмање 14 радника ) могу бити било које грађевинске
струке.
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