СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Шејкина 21А
11000 Београд
Дел. број: 11146/18
Датум: 25.07.2018. године

ПИТАЊА , ПОЈАШЊЕЊА,
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Поштовани,
Поводом питања упућених Наручиоцу од стране потенцијалних понуђача до дана
25.07.2018. године, а у вези са јавном набавком: Грађевинско занатских радова на
текућем одржавању мултифункционалне сале (учионица/музичка секција/ликовна
секција, редни број ЈН МВ 3/2018, достављамо следећи одговор:

Питање број 1.
Потенцијални понуђач је поставио питање:
На страни 14 конкурсне документације сте навели "КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ Понуђач
је неопходно да има у радном односу: 1.Два лимара 2. Четири кровопокривача 3. Једног
тесара" , а као доказ Уговор о раду. Овако постављен услов дискриминише понуђаче и
ограничава конкуренције чиме нарушавате одредбе и начела Закона о јавним
набавкама.Те Вас молимо да одбобрите да понуђач мозе да достави као доказ неку други
Уговор о радном ангажовању ( Уговор о делу , Уговор о допунском раду , Уговоро о
обављању привремено повремених послова ), а у складу са Законом о раду ("Сл. гласник
РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017).

Појашњење број 1.
Наручилац ће исправити конкурсну документацију на страни 14 и у додатним условима
који се односе на Кадровски капацитет тражи ће као доказ Уговор о радном ангажовању
који подразумева Уговор о делу , Уговор о допунском раду , Уговоро о обављању
привремено повремених послова , а у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017).

Питање број 2.
На страни 17 предметне конкурсне документације сте навели "Понуда мора да садржи
:Потврда о обиласку локације– којом се доказује да је представник Понуђача био на
обиласку локације а иста мора бити потписана од стране представника Наручиоца (део 14.
конкурсне документације); а на страни 4 сте навели "Обилазак локације је пожељан, а
Понуђач доставља, приликом подношења понуде,Потврду о обиласку локације (део 14.
Конкурсне документације) потписану од стране представника Наручиоца."
Наше питање гласи да ли је потребно доставити потврду или не обзиром да су ове две
ствари у контрадикторности?

Појашњење број 2.
Наручилац ће исправити конкурсну документацију на страни 17. и неће тражити Потврду
о обиласку локације као обавезни образац за достављање.

Члан комисија за јавне набавке
Зоран Цинцовић, мастер економиста

