РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
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Комисија за јавну набавку
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Београд, Његошева 77
Предмет: Одговори на питања потенцијалног подносиоца пријаве у поступку јавне набавке за
признавање квалификација подносиоцима пријава за извођење радова на текућим поправкама и
одржавању фасада стамбених зграда на територији градске општине Врачар (јавна набавка број
404/2-200/2013)
Питање 1:
У оквиру конкурсне документације одељак III, део III.2.4.- Референтна листа изведених радова,
назначено је да Подносилац пријаве мора имати имати у предходних пет пословних година (2008,
2009, 2010, 2011 и 2012) радове изведене на фасадама у вредности од 20.000.000,00 динара са
ПДВ-ом. Испуњеност овог услова се доказује уредним попуњавањем Изјаве - потврда референтне
листе о вредности изведених радова и поштовању уговорних обавеза подносиоца пријаве према
ранијим наручиоцима (Образац изјаве се налази у оквиру Одељка IV конкурсне документације).
Обзиром да смо у мају учествовали на тендеру под бројем ЈН број 404/2-116/2013, објављеног
17.04.2013. године, истог Наручиоца и да смо на идентичним обрасцима из конкурсне
документације добили потврде ранијих наручилаца за предметне радове питање гласи:
Можемо ли доставити Изјаве - потврда референтне листе о вредности изведених радова и
поштовању уговорних обавеза подносиоца пријаве према ранијим наручиоцима, добијене у мају,
јер се нове Изјаве - потврда референтне листе, не би разликовале ни у чему другом већ само по
датуму издавања, а Изјаве - потврда референтне листе добијене у мају у потпуности одговарају
захтеваним радовима из актуелног тендера и испуњавају тражене критеријуме?
Одговор 1:
Да, можете доставити такве изјаве – потврде референтне листе обзиром да су наведене изјаве, како
тврдите, из претходног поступка који је покренут од стране истог наручиоца. У Конкурсној
документацији је на страни 22. и наведено да подносилац пријаве тј. наручилац може попунити
образац изјаве – потврде референтне листе или доставити други који мора бити у складу са овим и
садржати све битне елементе образца.
Питање 2:
У оквиру конкурсне документације одељак III, део III.2.3.1.1. - Услов броја запослених, потребно
је да подносилац пријава има 10 запослених који обављају послове у вези са извођењем
грађевинских радова, од чега најмање 5 запослених који су оспособљени за рад на висини (од
којих најмање 3 КВ фасадера), ангажованих по уговору о раду на неодређено време најмање 6
месеци пре објављивања позива за подношење пријава.
Одржавање фасада као и извођење радова за које је неопходно испунити услов обученост за рад на
висини спадају у радове за чије извођење смо се током дугогодишње праксе специјализовали и
извели их на бројним објектима, што се између осталог доказује достављањем референтних листа.
И поред тога међу бројним запосленим радницима немамо запослене КВ фасадере, али имамо
молеро фарбаре и метало фарбаре, обучене за рад на висини, који су у потпуности стручни и
обучени да изведу све радове који су предмет јавне набавке. Имајући у виду све напред наведено
питање гласи:
Да ли се може сматрати да је испуњен кадровски капацитет уколико подносилац пријаве
запошљава поред свих наведених услова и 3 КВ молеро фарбара уместо 3 КВ фасадера,
ангажованих по уговору о раду најмање 6 месеци пре објављивања позива за подношење пријава?
Ознака: К.2.01-3
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Уколико Наручилац и поред свега наведеног инсистира да подносилац пријаве мора имати
запослена 3 КВ фасадера да ли се испуњеност овог услова може доказати прилагањем уговора о
закупу радне снаге са фирмом која има запослене КВ фасадере у радном односу најмање 6 месеци
пре објављивања позива за подношење пријава, а уговор о закупу радне снаге би био закључен за
све време трајања извођења радова које су предмет ове јавне набавке?
Одговор 2:
Кадровски капацитет је испуњен само уколико имате ангажоване КВ фасадере или зидаре, а
уколико не можете самостално испунити наведени услов, тај и све остале услове у поступку
можете испунити у заједници са неким другим привредним субјектом (заједничка пријава) или
поднети пријаву са подизвођачем.
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