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Београд
РГ
На основу члана 63 Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015, 68/2015) Комисија за јавну набавку у поступку 02/18 објављује појашњења
конкурсне документације- одговор на постављено питање/питања заинтересованог лица:
Поднесак : (примљено mail-om 08. 02. 2018.)
Obzirom da do današnjeg dana niste odgovorili na postavljeno pitanje 30.01.2018. g. u daljem tekstu
navodimo pitanje: "Kao jedan od dodatnih uslova za kadrovski kapacitet zahtevate 3 građevinska
limara i 5 tesara pošto ste u pitanjima i odgovorima prihvatili sugestiju potencijalnog ponuđača da
umesto krovopokrivača koji više ne postoji kao zanimanje dostavimo diplome tesara i kao dokaz ste
predvideli diplome o stečenom obrazovanju ili radne knjižice sa upisanim zahtevanim zvanjem,
ugovor o radu i MA obrazac.
Obzirom da se stečenom diplomom ne može dokazati radno iskustvo u izvođenju radova, zahtevamo
da Naručilac izmeni konkursnu dokumentaciju u ovom delu i dozvoli ponuđačima da zahtevani
kadrovski kapacitet dokažu na osnovu radnog mesta, a ne na osnovu stečenog zanimanja jer
smatramo da se kvalitet radova dokazuje iskustvom, a ne strukom. Smatramo da ovako postavljen
uslov nije u skladu sa članom 10. i članom 12. Zakona o javnim nabavkama.
Opreza radi napominjemo da sve radnje koje je Naručilac predvideo počev od otvaranja ponuda, pa
do zaključenja ugovora i primopredaje objekata ponuđači garantuju sredstvima obezbeđenja u
određenom procentu koje su predviđene konkursnom dokumentacijom te samim tim i garantuju za
kvalitet izvedenih radova.", a čiji ste prijem maila potvrdili 31.01.2018. g. još jednom Vas ljubazno
molimo da nam odgovor na postavljeno pitanje dostavite danas u toku dana inače ćemo biti prinuđeni da
uložimo zahtev za zaštitu prava, a u prilog tome Vam dostavljamo i rešenje republičke komisije.

Одговор:
Наручилац у приложеном тексту подносиоца НЕ ПРЕПОЗНАЈЕ ПИТАНЈЕ,
поготово не питање на које би одговор био у функцији додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде.
Случајно или не, дошло је до замене теза па уместо ПИТАЊА, подносилац истиче
ЗАХТЕВ за изменом конкурсне документације. Појашњења ради, НАРУЧИЛАЦ
ПОСТАВЉА ЗАХТЕВЕ, а Понуђачл на те захтеве одговара, или не учествује у јавној
набавци ако то није у стању.
Ако горњи ЗАХТЕВ подносиоца схватимо као ПИТАЊЕ, напомињемо да је
ОДГОВОР ВЕЋ ОБЈАВЉЕН на Порталу 30. 01. 2018. под бројем II/03 бр 404-8/18-П-2 и
понављамо га: Прихватиће се као испуњење постављеног услова доказ о стеченом звању
кроз званични образовни систем.
Наиме, Наручилац не захтева радно искуство нити тражи његово доказивање, него
једину доказиву и необориву претпоставку стручности- оспособљености за обављање
одређених послова: диплому стечену кроз званични образовни систем Републике Србије,
односно званични образовни систем друге државе чије се дипломе прихватају као валидне
на територију Републике Србије, односно које су нострификоване у складу са позитивним
законским прописима.
Председник Комисије:
Виолета Јевђић, с.р.

