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У вези јавне набавке број 12-ОП/2018 изнајмљивање грађевинске механизације пристигао је
захтев за додатним информацијама заинтересованог понуђача „Дрво-профил“ доо, Липље,
Љиг
ОДГОВОР:
1. Комисија сматра да нема потребе да дели јавну набавку у партије јер сходно члановима 80
и 81 ЗЈН, потенцијални понуђач може наступати са подизвођачем или у групи понуђача, а
такође може имати и закључене уговоре о закупу за тражену механизацију.
2. На страни 3 конкурсне докиментације, под тачком 3 је тачно наведено који механизацију и
који број потенцијални понуђач мора да поседује. Што се тиче услова који се односи на
плац са механизацијом, овај услов је стављен због лошег искуства из претходних година,
као и због брзине и хитности изласка на терен, јер Наручиоцу није у интересу да се посао
одуговлачи због задатих рокова. Наручилац у току године ради на више места са својом
механизацијом па се често дешава да је неопходно ангажовање додатне механизације у
току радног времена Наручиоца, где нема места за чекање, односно велику удаљеност
изабраног понуђача.
3. Понуђач треба да има минимум 5 запослених радника, по боли ком основу, односно на
неодређено или одређено време, или по уговору о привременим и повременим пословима.
Сви радници су ангажовани као возачи грађевинских машина или камиона.
Наручилац је у конкурсној документацији навео који су докази на страни 5. Лекарска
уверења издаје надлежни здравствени центар (Аранђеловац, Крагујевац,...), образац 6 за
безбедност и здравље на раду издаје било које предузеће које се бави овом делатношћу,
док уверење о положеном испиту за руковаоце грађ. машинама издаје овлашћена установа
или званична образовна институција за обуку и стручно оспособљавање кадрова или
одговарајуће.
4. Комисија се слаже са наводима потенцијалног понуђача, и у сваком случају не ограничава
право учешћа и удаљенијих понуђача, али ће изменити конкурсну документацију у делу
који се односи на плац са механизацијом, па ће стајати да понуђач не мора имати плац
искључиво у власништву него може закупити плац где ће сместити механизацију, повећаће
и удаљеност плаца, али због описа послова и хитности овај услов није могуће превише
мењати.
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