Пољопривредна школа са
домом ученика Футог
Царице Милице 2, Футог
Дел.бр: 08- 2096-167
Датум: 17.08.2016.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за ЈНMВ број РМВ рп III/14-2016.
Постављена питања:
„Поштовани,

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12 и 14/15) тражимо од Наручиоца додатне информације или појашњења у
вези ЈНMВ број РМВ рп III/14-2016 – Молерско фарбарски радови, радови на
адаптацији купатила у дому за ученике и поправци и санацији кровова број РМВ рп
III/14-2016, а које се односе на следеће:
Питање бр.1
На насловној стани навели сте да конкурска документација има укупан број
страна 50, а прегледом смо установили да конкурсна документација има 49. страна.
Молимо Вас да проверите да ли је грешка или нека страница недостаје.
Питање бр.2
Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач достави доказе о испуњавању
кадровског капацитета, у виду обавештења о поднетој пореској пријави ППП-ПД са
изводом за један од два месеца који претходе месецу објаве позива?
С обзиром да сте у додатним условима навели да се као доказ за испуњење кадровског
капацитета достави Обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД и извод из
појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи
месецу објаве позива, а као што је познато законски рок уплате пореза и доприноса по
одбитку за претходни месец је до краја текућег месеца. Пошто је Ваш позив објављен
11.08.2016 а крајњи рок уплате пореза и доприноса за претходни месец (Јул) је до краја
текућег, Августа месеца односно до 31.08.2016. Молимо Вас да размотрите наш предлог
и да евентуално извршите потребне измене конкурсне документације.
Питање бр.3
На страни 17/49 наводите да се менично писмо достави на обрасцу 5. Прегледом
конкурсне документације нисмо пронашли образац 5. Молимо појашњење.
Питање бр.4
Као доказ за испуњење пословног капацитета захтевате да се достави референц листа и
потврде референтних наручилаца. Прегледом конкурсне документације нисмо
пронашли обрасце референц листе ни обрасце потврде референтних наручилаца. Да ли
да понуђачи наведене обрасце сами направе у слободној форми и доставе или ће их
наручилац објавити и направити измену конкурсне документације.
Питање бр.5
Да ли ће наручилац као доказ о испуњености услова кадровског капацитета под тачком
2. прихватити ако понуђач има уговор закључен са правним лицем односно
предузетником које поседује лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на
раду, а што је у складу са Чл. 37 Закона о безбедности и здравља на раду?“

Одговори:
Поштовани,
Измењена је конкурсна документација у складу са уоченим недостацима. Можете је
преузети на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.
Одговор на питање број 1:
Исправљена је конкурсна документација.
Одговор на питање број 2:
У измењеној конкурносј документацији дефинисан је месец за који се доставља доказ о
испуњењу кадровског капацитета.
Одговор на питање број 3:
У оквиру измењене КД имате образац меничног овлашћења у делу XVI КД
Одговор на питање број 4:
У оквиру измењене КД имате обрасце који се тичу доказивања пословног капацитета у
делу XVI КД
Одговор на питање број 4:
Да, прихватиће се наведени доказ за испуњење кадровског капацитета.

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку

