РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Одељењезапланирањеинвестиције и развој
Број: VIII-02 404-41/2020
Барајево

Предмет: Одговори на питања заЈН бр. VIII-02 404-41/2020 – Грађевински радови на
реконструкцији објекта О.Ш „КнезСимаМарковић“ издвојено одељење Баћевац- у складу
са чланом 63. став 2.,3. и 4. ЗЈН-а.
Питањебр. 1.:
За докзивање запослених из додатних услова тј. ППД образац, ми тренутно имамо 13
особа сталнозапослених и преко 30 особа запослених прекоУговора о делу, а све у складу
са Законом о запошљавању и пензионом осигурању. Да ли је довоњан услов у смислу
кадровских капацитета наведених у тендерској документацији, пошто није појашњено, а
до сад у пракси и свим јавним набавкама то је био довољан доказ.
Одговорпитање бр.1
Тражени услови за каровски капацитет и докази за исте су прецизирани у табели настарни
12/122 к.д. бр. . VIII-02 404-41/2020
У складу са захтевима кадровског капацитета из конкурсне, постављен је услов да:
Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све
време извршења уговора о јавној набавци и то:
- најмање 30 извршилаца, неопходних за реализацију предметних услуга јер је као
доказ потребно доставити обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из
појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да
располаже са потребним бројем извршилаца у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Стручна лица са траженим лиценцама, могу бити обухваћена у неопходних 30
извршилаца а могу бити ангажовани и по другим основама које прописује важећи Закон о
раду.
Питањебр. 2.:
Будући да је Република Србија у ванредном стању, потврде које треба да набавимо од
јавних установа за извршење радова (школе, болнице, итд), тренутно није могуће. Да ли ће
бити добољне оверене и печатиране окончане ситуације, а потврде да се доставе
наканадно? (Додатниуслови)
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Одговорпитање бр.2
У складу са новонасталом ситуацијом проглашења ванредног стања, уколико није могуће
набавити потврду од јавне установе (наручиоца наведеног у Референтној листи), доставити
друге доказе одређене конкурсном документацијом, а то су:
-Фотокопије Уговора на које би се потврда односила, као и
- Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по
потреби)по тим уговорима.
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