Матице српске 1
Нови Сад
ЈНОП бр. 18-84/18-5
Датум: 17.12.2018.
Додатне информације/појашњења број 1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку грађевински радови на уређењу приземља
и првог спрата зграде Матице српске, ЈНОП бр. 84/18
Наручилац је дана 15.12.2018. године, од заинтересованог лица електронским путем, примио захтев
за додатним информацијама или појашњењем Конкурсне документације за јавну набавку
грађевински радови на адаптацији и уређењу приземља и првог спрата зграде Матице српске, ЈНОП
бр. 84/18
ПИТАЊЕ 1:
Као додатни услов кадровског капацитета захтевате да Понуђач има у сталном радном односу или
ангажоване уговором о ПП пословима следећа стручна лица која поседују одговарајуће стручне
испите за извођење радова у области која је предмет ове јавне набавке и то за Партију 2 минимум 3
запослена или на други начин ангаживана радника на неодређено или одређено време столарске
струке и минимум двоје архитеката.
У првом делу захтевате стални радни однос или ангажовање уговором о ПП пословима, док у делу
који се односи на Партију 2 захтевате запослене или на други начин ангажоване раднике на
неодређено или одређено време. Овако дефинисаним условом нејасно је на који начин могу бити
ангажована лица која нису у сталном радном односу код понуђача. Молимо Вас да јасно и прецизно
дефинишете наведени услов како би понуђачи могли да припреме прихватљиву понуду.
Напомињемо да на основу Закона о раду мора бити дозвољен рад ван радног односа, односно
ангажовање лица уговором о привременим и повременим пословима, уговором о делу и уговором о
допунском раду.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:
Како је и конкурсном документацијом у делу кадровског капацитета дефинисано, за партију 1,
понуђач мора имати у сталном радном односу или ангажоване уговором о ПП пословима следећа
стручна лица :1 (један) дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 410 или 1 (један)
дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 411 или 1 (један) дипломирани инжењер
архитектуре са лиценцом 300. Поред тога алинејом 4, за партију 1, је дефинисано да понуђач мора
да има и минимум 25 запослених или на други начин ангажованих радника на неодређено или
одређено време, у складу са Законом о раду, одговорних за извршење радова који су предмет понуде
понуђача.
За партију 2 понуђач мора да има минимум 3 запослена или на други начин ангаживана радника на
неодређено или одређено време, у складу са Законом о раду, где свaкако поред уговора о ПП
пословима, спадају и уговори наведени у питању заинтересованог понуђача.
ПИТАЊЕ 2:
Као доказе за наведени додатни услов кадровског капацитета за укупан број запослених и инжењере
наводите ППП ПД1 за месец који претходи датуму објаве јавне набавке, М образац за сваког
запосленог и Уговоре о радном ангажовању. Да ли то значи да се само за запослене доставља М

образац, а за лица која нису запослена него су ангажована на други начин се доставља само уговор
о ангажовању? Ово питамо из разлога што се за лица која су ангажована уговором о делу не издаје
М образац, већ се одговарајући образац М-УН формира тек након обављеног посла приликом уплате
накнаде за обавлљени посао.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2:
Да, М образац се захтева за запослене а уговори о радном ангажовању се достављају за радно
ангажоване, управо из разлога који је наведен у питању заинтересованог понуђача.
ПИТАЊЕ 3:
Молимо вас у партији 2 ставка 6 Кухињски елемнтидате појашњење шта све спада од елемента у
кухињу као и помогућству пресеке или изгледе на све 4 стране.
Такође није дефинисано да ли је у питању једна кухиња?
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3:
Кухињски елементи
Набавка материјала, израда и монтажа
кухињских елемената са пултом. Материјал: за
корпусе UNIVER EGGER bež pesak U156 ST9
d=18mm, за фронтове UNIVER EGGER bež pesak
U156 ST9, d=18mm, радна плоча UNIVER EGGER
bež pesak U156 ST9, d=36mm . Димензије и
цртежи дати су у пројекту. У цену радова
урачунати судоперу, батерију и сав потребан
потрошни материјал. Обрачун по комаду.
корпус универ Egger bež pesak 18mm U156 ST9
фронт универ Egger bež pesak 18mm U156 ST9
радна плоча Egger bež pesak 36mm U156 ST9
klizači: FGV 8kom.
šarke: GTV 20kom.
Само једна кухиња је обухваћена пројектно-техничком документацијом која је дефинисана
димензијама просторије бр. 22, која се налази на првом спрату зграде Матице српске.
ПИТАЊЕ 4:
За позицију 6а молим вас да дефинишете адеквативне апарате који се испоручују?
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 4:
Уградни фрижидер (димензије 54x54,5 x177,80) БЕКО или сличан, уградна машина за судове БЕКО
или сличан (димензије 59,8 x57 x81,8), уградна индукциона плаоча (димензије 28,8 x51 цм) БЕКО
или сличан.
Ове додатне информације, односно појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама,
објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Комисија за јавну набавку

