Београд, 09.10.2013. година

ЈАВНА НАБАВКА ОП бр. 22 / 2013, УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
Питања Понуђача: 07.10.2013
на страни 10/48 Конкурсне документације Наручилац наводи да Понуђач мора да
поседује довољан број комада оружја са важећим одобрењем за држање и ношење
оружја које ће ангажовати на пружању услуга у објектима Наручиоца а у складу
са спецификацијом радних
местаиз
конкурсне
документације.
Наше питање гласи:
-Да ли је за потребе Наручиоца довољно да наоружан буде само један
службеник обезбеђења на позицији Западна пријевница и један службеники
обезбеђења на позицији Источној пријавница са радним временом од 00:00-24:00 или
је нопходно да на свих 5 позиција буде наоружан по један службеник обезбеђења?

Одговор Наручиоца гласи:
-Довољно је да наоружан буде један службеник обезбеђења на позицији
Западна пријевница и један службеник обезбеђења на позицији Источна пријавница са
радним временом од 00:00-24:00. часа.

Питања Понуђача: 09.10.2013.
У конкурсној документацији ОП број 22/2013 се на страни 7од 48 под ИВ Услови за
учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76 Закона и упутства како се доказује
испуњеност услова, под ИВ-1 наведени су обавезни услови које понуђач мора
доказати.
ПИТАЊА:
-Да ли је понуђач обавезан да приликом достављања тендерске документације
достави и потврде: Да он и његов законски заступник није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре или је у обавези да те потврде достави након
евентуалног избора као најповољнијег понуђача?

-Да ли је доваљна, за сада, само ИЗЈАВА на страни 33 од 48, а да се потврде доставе
након избора најповољнијег понуђача?

Одговор Наручиоца гласи:
-За јавну набавку ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, Понуђач је обавезан да приликом
достављања тендерске документације достави и потврде: Да он и његов законски
заступник није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
-За јавну набавку ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК , уз саму понуду „ИЗЈАВА У
СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“ на
страни 33 од 48 је обавезна али није и довољна. Понуђач мора доставити уз саму
понуду и наведене потврде.
Питања Понуђача: 10.10.2013
За довољан кадровски капацитет одредили сте да понуђачи морају доставити списак
радника који су у радном односу код понуђача на неодређено време и које ће понуђач
ангажовати на пружању услуга у објектима наручиоца.
Међутим, у обрасцу XVI у конкурсној документацији наводи се списак запослених
радника који су у радном односу код понуђача и који .обављају послове обезбеђења.
ПИТАЊА:
-Да ли то значи да се могу ангажовати извршиоци који су у радном односу н а
неодређено време и који обављају послове обезбеђења?
Одговор Наручиоца гласи:
-Да, то значи да се могу ангажовати само стално запослени радници код
понуђача (извршиоци) који су у радном односу на неодређено време и који обављају
послове обезбеђења.

