Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-18/17-7
Датум: 21. 02. 2017.
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 06/17 - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА,
ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ, ТАКО ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ
УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО
За јавну набавку у отвореном поступку бр. 06/17 – Сервисирање и одржавање
моторних возила са уградњом резервних делова, обликована у три партије, тако да
се свака партија може уговарати засебно, постављена су следећа питања понуђача:
Питањe 1:
“ S obzirom da godisnji finansijski izvestaj za 2016-tu godinu, nije podnet, APR ne raspolaspolaze
tim podacima i nije moguce dostaviti BON za 2016-tu godinu.. Da li ispunjenje uslova o
finansijskom kapacitetu za 2016-tu godinu mogu da se dokazuju potvrdama od referentnih
lica, ili na drugaciji nacin i kako?”
Одговор 1:
Уколико из објективних разлога није могуће доставити тражени бонитет за 2016. годину,
понуђачи су у обавези да доставе биланс стања и успеха за 2016. годину.
Питањe 2:
“Da li ponudjac za partiju 1 mora da obezbedi dokaze o posedovanju ili koriscenju po jednog
servisa za svaku od opstina Cukarica i Rakovica posebno, ili se trazi posedovanje ili
koriscenje jednog servisa za teritoriju obe opstine zajedno?”
Одговор 2:
Понуђач не мора да поседује сервис за сваку наведену општину, већ је довољно да
поседује сервис на једној од њих.
Питањe 3:
“U dokazivanju kadrovskog kapaciteta, da li je neophodno da svi zaposleni budu prijavljeni
u stalni radni odnos ili je moguce dokazivati radni odnos drugim dokumentima o radnom
angazovanju, u kom slucaju nemaju prijavu M-A obrazac, vec ugovor o dopunskom radu ili
ugovor o privremenim i povremenim poslovima”
Одговор 3:
Није неопходно да сви запослени буду у сталном радном односу. Могуће је
ангажовати лица и по другом основу (нпр уговор о допунском раду и привременим и
повременим пословима), с тим што је неопходно доставити доказ да су та лица
ангажована и уредно пријављена код понуђача (тражени ПИО обрасци).
за Комисију за јавну набавку
Бранислава Илић, дипл. прав.
1/1

