14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
тел. 014 222-512 , факс : 014/244-508

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” 124/2012,
14/2015, 68/2015) наручилац објављује:

Одговор на питања понуђача и захтеве за појашњења у вези
ЈН 14/2018 - Реконструкција црпних станица
Питања понуђача:
1. У додатним условима за учешће у поступку ЈН 14/2018 тачка 1.2.2 су наведени захтеви за
најмање 2 (два) радно ангажована лица са лиценцама 350 и 332 што сматрамо не
прилагођеним тендерским захтевима, јер се ради о пројектантским лиценцама, а не
извођачким и предлажемо да тај услов замените извођачким лиценцама 450 и 432.
Такође Вас молимо за појашњење доказа за радно ангажована лица.
Да ли понуђач треба да има у сталном односу инжењере електро и машинске струке или их
може радно ангажовати (уговором о делу).
2. Поштовани, везано за предметну јавну набавку, молим да нам дате информације, везано за
следеће:
- Да ли је жабљи поклопац PVC или ливени?
- Да ли је лук хамбуршки или PVC?
- Да ли је универзална спојница дупла или полуспојница?
- Да ли је затварач DN65 метални или гумени?
- Да ли је неповратни вентил са навојем?
Одговор наручиоца:
1. Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом - да у радном односу има:
- Најмање 2 (два) радно ангажована лица оспособљена за обављање радова
предвиђених овом јавном набавком
- Лиценцираног инжењера електро и машинске струке - лиценце 450 и 432
Докази:
 Фотопије М образаца, односно радних књижица, фотокопије уговора о раду или
уговора о привременим или повременим пословима (осим за ВСС, која мора имати
уговор о раду на неодређено време тј. Инжењери електро и машинске струке морају
бити у сталном радном односу).
 Фотокопије лиценци са потврдом важења
2. а) ливени жабљи поклопац
б) лук хамбуршки
в) универзална спојница која са једне стране остварује прирубничку везу, а са друге
стране везу за цев.
г) ОZ DN 65 са гуменим клином
д) прирубнички неповратни вентил.
У Ваљеву 13.07.2018. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

