Молимо Вас да нам одговорите на следеће питање у вези припреме конкурсне
документације за предметну јавну набавку:
1.
Како се доказује кадровски капацитет, тј да ли се за раднике доставља само
ППП ПД или је потребно дбставити уговор о раду или М образац?
Одговор:
Конкурсном документацијом на страни 24 од 63 предвиђено је да понуђач подноси
следеће доказе за остале запослене
ППОД образац за децембар 2018. године чиме се доказује укупан број запослених и
Доказ из кога се може несумњиво утврдити да понуђач испуњава услове за
кадровски капацитет.
Наручилац је као доказ о испуњености услова који се тиче кадровског капацитета за
остале запослене предвидео достављање ППОД образац за децембар 2018. године.
Из тог доказа наручилац ће утврдити број људи за које је понуђач уплатио порезе и
доприносе и тај број ће сматрати бројем запослених, на основу тог броја цениће
испуњеност траженог услова у погледу кадровске опремљености.
Такође, наручилац је конкурсном документацијом предвидео и достављање неког
другог доказа из кога се може несумњиво утврдити да понуђач испуњава услове за
кадровски капацитет, када су у питању остали запослени. Како наручилац у том делу није
прецизирао који су то докази то значи да ће понуђач моћи да доказује испуњеност услова
који се тиче кадровског капацитета било којим другим доказима па и како је наведено у
питању ППП ПД обрасцима или уговорима о раду или М обрасцима о пријави и одјави на
осигурање или комбинацијом свих наведених.

2.
Да ли се у обрасцу из конкурсне документације бр.10.1 – Кадровски
капацитет уписују само носиоци лиценце или и остали радници?
Одговор:
Како наручилац није прецизно одредио да ли се у табели обрасцу из конкурсне
документације бр.10.1 – Кадровски капацитет уписују само носиоци лиценце или и
остали радници, понуђач може уписати податке само о носиоцима лиценци или о свим
запосленима (носиоцима лиценци и осталим запосленим) колико је их конкурсном
документацијом тражено.
Наручилац неће сматрати битним недостатком понуде, чињеницу да је образац
попуњен само именима носиоца лиценци.

3.
Да ли Предмер и предрачун радова који се доставља у Понуди у штампаној
форми треба да буде попуњен ручно или може да се попуни директно у Вашем
обрасцу у екселу и тако одштампа и приложи и уједно и скенира за електронску
верзију?
Одговор:
Наручилац је по питању Предмера радова само истакао захтев да исти чини
обавезну садржину понуде понуђача у штампаној форми и у eлектронској форми
(понуђач доставља предмер и на CD-у), док у погледу начина попуњавања предмера
радова, наручилац је само истакао да исти мора бити попуњен, печатом оверен и
потписан.

4.
Да ли ћете прихватити као доказ копију прве стране, рекапитулације
радова и последње стране окончане ситуације или мора све да се копира?
Одговор:
Наручилац је конкурсном документацијом обавезао понуђаче да уз сваку
достављену потврду као доказу о довољном пословном капацитету мора приложити и
одговарајући број окончаних ситуација, оверених од стране инвеститора, односно
наручиоца, које су у складу са приказаним финансијским вредностима у потврди/ама и
табели. У конкурсној није наведена могућност да се као доказ достављају изводи из
окончаних ситуација које би чинили: копије прве стране, рекапитулације радова и
последње стране, окончане ситуације.
5.
Шта треба доставити као доказ ако је инвеститор и извођач ? Грађевинску
дозволу, употребну дозволу и потврду о реализацији коју сами потписујемо?
Одговор:
Наручилац конкурсном документацијом на страни 24 предвидео да у случају
када је понуђач истовремено био инвеститор и извођач радова достави следеће доказе:
- Копију грађевинске дозволе у којој је наведена предрачунска вредност објекта
или копију предмера и предрачуна из главног пројекта и
- копију употребне дозволе.
Што се тиче потврде инвеститора која се конкурсном документацијом такође тражи
од понуђача у случајевима када су инвеститор и извођач радова различита лица,
понуђач (који је истовремено инвеститор и извођач радова) може доставити изјаву
на свом меморандуму, која би садржала све податке које је потребно да садржи и
потврда инвеститора.

