Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-24/19-7
Датум: 12. 06. 2019.
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 23/19 – НАБАВКА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА,
ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ, ТАКО ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ
УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО
За јавну набавку у отвореном поступку бр. 23/19 – набавка интернет услуга,
обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно,
постављена су следећа питања понуђача:
Питања:
“Питање за ПАРТИЈУ 1: Услуге симетричног интернет приступа коришћењем бежичног
преноса.
У III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ за ПАРТИЈУ 1: Услуге симетричног интернет
приступа коришћењем бежичног преноса; на страни 6 - 43 под тачком 5 где се тражи:
5. Понуђач радио везе мора имати запослене који су обучени за рад на висини, као и да
испуњава све критеријуме за безбедан рад запослених. Као доказ понуђач доставља акт о
процени ризика, правилник о раду, као и доказ о стручној оспособљености запослених
(медицински прегледи, обуке за рад на висини,..). Понуђач мора испунити све законом
превиђене услове за обављање своје делатности;
Питање гласи:
1. Да ли може да се кроз Изјаве (потписане и печатиране од стране овлашћеног лица)
доставе потврде из разлога што је Акт о процени ризика документ који има преко 200
страна као и Правилник о раду који се сматра поверљивим документом који се не може
износити из фирме.
2. Такође што се тиче запослених који су обучени за рад на висини молим да нам наведете
који број запослених је потребан како би се за исте доставили докази за обуку за рад на
висини као и медецински прегледи (лекарски прегледи).”
Одговори:
1. Понуђач може доставити Изјаву (дату под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу) да испуњава тражени захтев наручиоца. Наручилац може у фази стручне
оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, затражити од понуђача да
достави доказ о траженом услову. У том случају, понуђач доставља фотокопије извода
из Акта о процени ризика и Правилника о раду, из којих се јасно може утврдити
испуњење наведеног захтева наручиоца.
2. Неопходно је минимално 5 (пет) запослених који су оспособљени за рад на висини и
који су прошли одговарајуће лекарске прегледе. Такође, за овај услов понуђач доставља
Изјаву (дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу) да испуњава тражени
захтев наручиоца, с тим што наручилац може у фази стручне оцене понуда, а пре
доношења одлуке о додели уговора, затражити од понуђача да достави доказ о
испуњењу траженог услова.
за Комисију за јавну набавку
Периша Шундерић, дипл. мет.
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