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Комисија за јавну набавку образована
1793-1 од 10.6.2019. године, сачинила је

решењем

директора

ИКВБВ

број

Додатно појашњење за јавну набавку
ЈН-Р-02/19 – Одржавање на клиници за кардиохирургију
(молерски радови)
Дана 3.7.2019. године примили смо допис заинтересованог лица, за јавну набавку ЈН-Р02/19 - Одржавање на клиници за кардиохирургију (молерски радови):
1. У додатним условима за учешће се тражи као доказ за пословни капацитет у протекле
три године молерски и фарбарски радови у вредности од 2.420.000,00 дин. Пошто смо
релативно млада фирма, да ли може да се рачуна и 2019. година, јер имамо стварно
добар учинак?
2. Да ли могу уместо потврде од наручилаца да се приложе фотокопије издатих рачуна и
изводи уплата из банке на основу тих рачуна?
3. Да ли радници на радном месту молер морају бити пријављени за стално или да
имају уговор о делу или уговор о привремено-повременим пословима?
Унапред хвала на одговорима.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/12, бр. 14/15 и 68/15) достављамо вам одговор:
1. Не може да се рачуна 2019. година, јер је у конкурсној документацији јасно и
недвосмислено прописан услов да понуђач има изведене молерске и фарбарске радове
у претходне три године у минималној вредности од 2.420.000,00 динара без пдв-а.
2. У поступку доказивања испуњавања услова мора да се приложи све како је наведено
у конкурсној документацији.
3. Услов да понуђач мора да има минимум пет радника на радном месту молера са
доказом о извршеној оспособљености о безбедности и здрављу на раду се испуњава
достављањем: копије обрасца пријаве на социјално осигурање, уговора о раду, односно
уговора о радном ангажовању и копије обрасца бр. 6, који се односи на обуку за
безбедност и здравље на раду. Дакле, осим уговора о раду, може да буде и неки други
облик радног ангажовања.
Наведени одговор ће без одлагања бити објављен на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.
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