Караџића бр. 26
факс : 014/244-508

14000 Ваљево, Вука
тел. 014 222-512 ,

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. Поштовани, везано за предметну јавну набавку, молим да измените конкурсну
документацију, везано за дефинисање кадровског капацитета, а све у складу са Вашим
одговором на постављена питања објављена 13.07.2018. године.
Наиме, према Закону о раду и Закону о јавним набавкама, не смете да вршите
дискриминацију понуђача и захтевате да инжењери морају бити у сталном радном односу.
Према закону о раду, рад на неодређено време је изједначен са радом на одређено време, а
поред наведеног, постоје и други видови радног ангажовања попут Уговора о делу.
Не можете да вршите дискриминацију и ограничавате конкуренцију захтевајући одређени
вид радног ангажовања, него захтевамо да измените конкурсну документацију у наведеном
делу. Вама као Наручиоцу је битно само да у тренутку давања понуде, а накнадно у тренутку
извршења јавне набавке Понуђач има ангажоване захтеване инжењере.
У складу са изменом конкурсне документације молимо да продужите рок за подношење
понуда, у складу са Законом о јавним набавкама.
2. Поштовани, везано за предметну јавну набавку, молим да нам дате информације о
капацитету, везано за следећу позицију:
Постављање привременог контејнера са пумпом и повезивање цевовода на исту у сврху
снабдевања корисника водом у току трајања радова на реконструкцији. Обрачун паушално.
Одговор наручиоца:
1. Комисија за јавну набавку 14/2018 прихвата сугестију, тако да додатни услов који се
односи на кадровски капацитет сада гласи:
Понуђач мора да располаже довољним кадровским капацитетом, тј. да има:
- најмање 2 (два) радно ангажована лица оспособљена за обављање радова предвиђених овом
јавном набавком
- да има у радном односу, на одређено или неодређено време или ангажовано по основу
уговора ван радног односа лиценцираног инжењера електро и машинске струке, тип лиценци
450 и 432.
 Доказ: Фотокопије М образаца, односно радних књижица, фотокопије уговора о раду
или уговора о привременим или повременим пословима, као и фотокопије лиценци са
потврдом важења.

2. Како би се обезбедило несметано и непрекидно водоснабдевање потрошача у току трајања
радова на реконструкцији црпне станице “Смрдан”, предвиђено је постављање привременог
објекта црпне станице (контејнера) и превезивање постојећег цевовода Ø110 mm у дужини од
око 20 m и повезивање пумпи. По завршетку грађевинских радова на реконструкцији објеката
сва хидромашинска опрема у привременом контејнеру се премешта у реконструисани објекат.

У Ваљеву 19.07.2018. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

