Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/549
Датум: 05.05.2016. године
Предмет: II ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БРОЈ ДУ-ЈНР-07/16
На основу дописа-захтева „заинтересованог лица“, упућеног наручиоцу путем
електронске поште дана 04.05.2016. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), дајемо појашњења и
тражене додатне информације у вези конкурсне документације јавне набавке радова број
ДУ-ЈНР-07/16 – адаптација поткровља ученичког дома на Копаонику.
Питања „заинтересованог лица“:
„U konkursnoj dokumentaciji kod dokazivanja kadrovskog kapaciteta naveli ste da ponuđač
treba da ima minimum 20 ( dvadeset) zaposlenih ili radno angažovanih lica od kojih najmanje 2
( dva ) diplomirana inženjera.
Pitanje br.l Da li diplomirani inženjeri mogu biti angažovani ugovorom o dopunskom radu po
članu 202. Zakona o radu ( Službeni glasnik RS, br.24/05, 61/05, 54/09, 39/12 i 75/14 )?
U konkursnoj dokumentaciji da ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom i to
pod B) Da u svojim finansijskim izveštajima za 2014. i 2015. god. ponuđač nije iskazao gubitak.
Dokazuje se: Izveštaj o bonitetu za javne nabavke koje izdaje NBS (BON-JN) koji sadrži period
2014.2015.god.
Pitanje br.2 Kako da dostavimo finansijske izveštaje za 2015.god. kada se izveštaji predaju do
30.06.2016.god. i još uvek nisu obrađeni za 2015.god.?
Izveštaj BON JN izdaje Agencija za privredne registre a ne NBS, i izveštaji su javno dostupni na
internet stranici www.apr.gov.rs.“
Одговори и појашњења:
1. Одговор: Дипломирани инжењери могу бити ангажовани и уговором о допунском
раду. На основу датог појашњења, у делу дефинисаних доказа за неопходан
кадровски капацитет понуђача биће извршена измена конкурсне документације.
2. Одговор: У измени конкурсне документације брише се додатни услов за
неопходан финансијски капацитет у делу 4.2., тачка 1.,подтачка Б). „Да у својим
финансијским извештајима за 2014. и 2015.годину понуђач није исказао губитак.“У
вези са тим понуђачи нису у обавези да достављају Извештај о бонитету који издаје
НБС (БОН ЈН).
У вези са датим одговорима и појашњењима извршиће се и одговарајућа измена и
допуна конкурсне документације ДУ-ЈНР-07/16.
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