04 број 154-9/17
Београд, 17. 05. 2017.године
Комисија Наручиоца, образована Решењем 04 број 154-4/17 од 28.04.2017. године, за
спровођење отвореног поступка јавне набавке бр 05/2017 за набавку радовареконструкција и доградња улазног пункта у комплекс Mузеја Југославије, Београд, ул.
Ботићева број 6, дана 17. маја 2017. године, даје
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ОДГОВОРЕ ЗА ЈНOP БРОЈ 05/2017
НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА
1. Питање:
На страни 86 конкурсне документације, у оквиру кадровског капацитета навели сте „1
дипл. Инжењер који поседује уверење о положеном стручном испиту из области здравља
и безбедности на раду.“
Обзиром да већина фирми која се бави извођењем радова нема лице за БЗР унутар фирме,
већ је пракса да се ангажују агенције које за њих обављају послове безбедности и здравља
на раду, да ли ће као доказ о испуњењу овог услова бити прихваћено достављање уговора
са агенцијом, заједно са уверењем о положеном стручном испиту из области БЗР, или је
потребно да ангажујемо тражено лице по неком од облика радног ангажовања у складу са
Законом о раду (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о
допунском раду)? Молим за разјашњење.“
ОДГОВОР :
У табели додатних услова под тачком 4. алинеја 1. јасно је дефинисано да - понуђач мора
имати најмање 20 запослених на неодређено или одређено време од којих, између
осталих, - 1 дипл. инжењера које поседује уверење о положеном стручном испиту из
области здравља и безбедности на раду,
што значи да мора да има уговор о раду на неодређено време или уговор о раду на
одређено време.
2. Питање:

На страни 84 конкурсне документације, у рекапитулацији радова термотехничких
инсталација под ставком Ф наведено је „Зидарски радови“. Да ли је у питању грешка?
ОДГОВОР:
Одговор је садржан у у првим изменама Конкурсне документације.
Ово појашњење и одговор објавити на Порталу јавних набавки и интернет порталу
наручиоца.
Предметни докуменат чини саставни део Конкурсне документације 04 број 154-6/17 од
09.05.2017. године.
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