ОШ „Петефи бригада“ Кула
Број: 659-0203-11
Датум: 28.01.2016. године
К ула
Предмет: Одговор на Захтеве за додатним информацијама или појашњењима конкурсне

документације, ЈН бр. 1/2015
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке број 1/2015, Јавна набавка
радова - Санација школско-спортске хале ОШ „Петефи бригада“ у вези Захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације заинтересованог
лица који смо примили путем електронске поште дана 27.01.2016. године дајемо следеће
одговоре:
Питање бр. 1:
У вези за Вашим документом, Број: 659-0203-07 од 26.01.2016. године, којим се врше
Измене и допуне конкурсне документације бр. 2, уочили смо одређене грешке и то:
Ваш текст гласи: „На страни 5/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу
који се односи на додатне услове (тачка 1, подтачка 1.2.) у тачки 3) која се односи на
кадровски капацитет у алинеји 2 додају се речи: „обучена за рад на висини“. Алинеја 3
брише се и додају се две нове алинеје:
„- два КВ бравара обучена за рад на висини“
„- два КВ лимара обучена за рад на висини“
Дакле тачка 1, подтачка 1.2. тачка 3) не односи се на кадровски капацитет, как о то пише
у предметном документу, већ се тачка 3) односи на обилазак објекта.
Молимо Вас да овај податак исправите.
Одговор бр. 1:
Несумњиво је да је приликом сачињавања наведених измена и допуна конкурсне
документације направљена техничка грешка, односно грешка у куцању, с обзиром да су
додатни услови кадровског капацитета дати у тачки 2), а не како је то наведено у тачки
3). Такође, у прилогу наведених Измена и допуна конкурсне докуменације дате су
измењене стране Конкурсне документације (4/33, 5/33 , 6/33 и 7/33), односно
пречишћен текст, из којег се јасни види да су измене извршене у тачки 2) која се односи
на додатне услове кадровског капацитета. Због свега наведеног, на Порталу јавних
набавки и интернет страници ОШ „Петефи бригада“ Кула објављен је Закључак којим су
извршене исправке наведених измена и допуна конкурсне документације.
Питање бр. 2:
У вези са истим документом даље сте написали следеће:
„На страни 6/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу који се односи
на доказе о испуњености додатних услове (тачка 2, подтачка 2.2.) у тачки 3) која се
односи на доказе кадровског капацитета, алинеја 3, брише се.“
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Одговор бр. 2:
Наведено такође представља техничку грешку, односно грешку у куцању, с обзиром да се
тачка 2) односи на доказе кадровског капацитета, а не тачка 3) како је то наведено. Као и
у претходном одговору, у измењеним странама Конкурсне документације ( 4/33, 5/33 ,
6/33 и 7/33), односно у пречишћеном тексту јасно се види да су измене извршене у тачки
2) која се односи на доказе кадровског капацитета. Такође је направљена још једна
техничка грешка, односно наведено је да се алинеја 3 брише, што представља грешку с
обзиром да се наведнена алинеја 3 не брише, већ се алинеја 4 мења и гласи као што је
наведено у пречишћеном тексту, односно на измењеној страни 6/33 Конкурсне
документације. У вези са тим, на Порталу јавних набавки и интернет страници ОШ
„Петефи бригада“, објављен је Закључак којим су извршене исправке наведених измена
и допуна конкурсне документације
Питање бр. 3:
Наручилац у погледу кадровског капацитета, за завариваче, браваре и лимаре, уз доказ о
ангажовању, захтева да понуђач достави фотокопију важећег лакарског уверења за рад
на висини.
Које лекарско уверење за рад на висини Наручилац сматра „важећим лекарским
уверењем“, у односу на датум издавања лекарског уверења, обзиром да лекарско
уверење важи и до 3 године, у односу на датум издавања?
Одговор бр. 3:
Лекарско уверење за рад на висини сматраће се важећим уколико је издато од установе
која је надлежна за издавање уверења и уколико је одрђено важење тог уверења у
роковима извођења радова предвиђеним Конкурсном документацијом. Уколико није
наведен рок важења сматраће се да је уверења важеће.

Комисија за јавне набавке
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