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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима
бр.3
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана
03.04.2019.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга одржавања
хигијене објеката у надлежности Управе ( ЈН OП 10/2019), у оквиру кога је
поставило следеће питање:
„У вези јавне набавке број ЈН ОП 10/2019 молимо вас да у погледу додатних
услова извршите измену тендерске документације.
У додатним условима тражите да понуђачи имају монтера на висини. Имајући
у виду да се у техничкој спецификацији не налазе послови за монтере већ
евентуално за “алпинисте“ односно раднике на индустријским вертикалним
срединама на индустријском ужету молимо вас да измените тендерску документацију
у погледу овог додатног услова и да их прилагодите техничкој спецификацији.“
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или
појашњења:
Сходно одредбама Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени
гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон) и Правилника о
превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
("Службени гласник РС", бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015 и 101/2018), а како је
„рад на висини при коришћењу опреме за рад“ дефинисан као све активности
приликом којих постоји опасност од пада лица са висине веће од два метра од
подлоге услед тога што радни простор није заштићен од пада са висине, Наручилац
је у погледу кадровског капацитета поставио услов да понуђач има минимум 2
запослена односно радно ангажована лица обучена за безбедан и здрав рад у
индустриjски вертикалним срединама на индустријском ужету и минимум 2
запослена односно радно ангажована лица обучена за безбедан рад монтера на
висини.
Наведени капацитети се доказују потврдом/
уверењем/
сертификатом
о
положеном теоријском и практичном испиту за безбедан рад у индустријским
вертикалним срединама на индустријском ужету, издатом од стране правног субјекта
где је извршена обука и сертификатом о похађању програма обуке и
потврдаом/уверењем/сертификатом о положеном теоријском и практичном испиту за
безбедан рад монтера на висини, издатом од стране правног субјекта где је
извршена обука.

Све наведено је тражено из разлога што Наручилац има потребу за чишћењем
површина које су висине веће од два метра од подлоге и које је једино могуће
чистити уз помоћ одговарајуће опреме за рад на висини.
Радници на висини неће обављати послове монтера већ послове чишћења
површина на висини.
С обзиром на наведено Наручилац остаје при наведеном захтеву у погледу
кадровског капацитета.
Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне
документације.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs ,у року од 3 дана од
дана пријема захтева.
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