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БРОЈ:404-82/2019

ДАТУМ: 08.04.2019.године

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима
бр.4
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 05.04.2019.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. Постављајући питање зашто
тражите монтера за послове које раде алпинисте ви одговарате неадекватно.
Алпинисти раде на пословима чишћења на високим површинима, објектима, како
хоћете.То нема везе са монтером. Ваш одговор се односи на алпинисте а не на монтере.
Наше питање коју врсту монтера тражите:
-За челичне конструкције
-За водоводне цеви
-Или нешто треће
Ако не знате шта тражите молимо вас да избаците овај услов у супротном
поднећемо захтев за заштиту права понуђача, јер је очигледно да мешате послове
алпинисте и монтера.
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:
Конкурсном документацијом на страни 4/69 у тачки 5.Шестомесечно чишћење и
одржавање хигијене, предвиђено је прање недоступних стаклених површина. За
потребе прања недоступних стаклених површина потребно је ангажовање 4 радника за
рад на висини од којих су 2 оспособљена за безбедан рад на висини помоћу ужета за
недоступне површине којима је немогуће приступити на другачији начин. Друга два
радника се ангажују за спољне и унутрашње стаклене површине до 8 м висине где је
могуће приступити искључиво покретном скелом, радном платформом, хидрауличном
платформом, аутокраном и сл.
Из горе наведеног разлога захтева се уверење/потврда/сертификат или слично о
оспособљености радника за безбедан рад на висини за потребе прања и чишћења
површина на висинама којима је потребно приступити применом средстава за рад попут
монтажне скеле, покретне радне платформе, хидрауличне платформе, аутокорпе и сл.
У том смислу Наручилац је извршио Измене Конкурсне докумнетације за
предметну набавку и продужио рок за подношење понуда и објавио обавештење о
продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници дана 08.04.2019.године.
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.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

