ВЈН 10/15 Одговори на питања

ОДГОВОР НА ПИТАЊА –ПРИМЕДБЕ УП- 7307 ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЈН 10/15 oд 14.12.2015. године


Одговор на питање број 1.

У Делу 1. Конкурне документације на страни 18 од 47 налази се образац под називом2)
„4.10 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА
75. ЗАКОНА И ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА. ОДНОСНО ОВЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“ у коме понуђач под материјалном и кривичном
одговорношћу изјављује да понуђач (група понуђача) испуњава све обавезне услове
предвиђене у члaну 75. Законa, као и све додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке у отвореном поступку ВЈН 10/15 наручиоца Грађевинске дирекције Србије
д.о.о. из Београда, предвиђене у овој конкурсној документацији.
Дакле, како је у смислу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), децидно прописано да наручилац може одредити у
конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова
из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, то
се и услов редовне исплате зарада запосленима доказује потписом горе наведене
Изјаве. Потписом ове изјаве понуђач то гарантује и за подизвођача, а полазећи од
нужне претпоставке да је понуђач савестан у избиру подизвођача.
Под редовном зарадом подразумева се зарада, односно накнада коју за рад исплаћује
послодавац запосленим или радно ангажованим лицима складу са одговарајућим
уговорима о раду или осталим уговорима које предвиђа Закон о раду.
Одговор на питање број 2.
У обрасцу је остављен простор ( празан ред ) где можете уписати тражени податак .
 Одговор на питање број 3.
Наручилац је конкурсном документацијом за ВЈН 10/15 захтевао минималне услове
које понуђач треба да испуни из разлога омогућавања што ширем
кругу
потенцијалних понуђача да могу учествовати у процесу јавне набавке и да могу
доставити своје понуде .Сви остали услови морају бити у складу са важећом законском
регулативом коју сваки искусан понуђач ,који претендује да учествује у процесу јавне
набавке ВЈН 10/15, мора да испоштује. Из вашег питања је евидентно да познајете
законску регулативу, а она јасно дефинише услове које морају да испуне фирме које
претендују да се баве израдом пројеката или вршењем техничке контроле истих .
 Одговор на питање број 4.
Наручилац је расписао јавну набавку ВЈН 10/15 чији је предмет : израда пројекта
рушења постојећих објеката и извођење радова на рушењу објеката, са вршењем
пиротехничког надзора на локацији касарне „Алекса Дундић“ у Земуну, Београд и
услуга по овлашћењу наручиоца што значи обезбеђење техничке контроле техничке
документације и прикупљање свих потребних сагласности и дозвола, укључујући и
дозволу за уклањање објеката.
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Питање које постављате тиче се изабраног понуђача чија је обавеза да обезбеди
квалитетну и исправну пројектну документацију (у склопу које су предмери ) на
основу које ће исходовати дозволу за уклањање објеката и која ће помоћи њему да
уговорени посао заврши до краја у складу са свим важећим прописима и законском
регулативом. Пројектанти својим лиценцама гарантују исправност техничке
документације, баш као и вршиоци техничке контроле .
Нејасно нам је какве неоправдане и измишљене количине помињете када сте ви као
понуђач (или ваш подизвођач , или члан конзорцијума), дужни да урадите пројекте,
одговарате за њихову исправност и да и техничка контрола потврди исправност?
Једини циљ наручиоца је да сви објекти са локације касарне Алекса Дундић буду
уклоњени у складу са свом важећом законском регулативом и прописима ,како би на
истој могао да реализује будуће садржаје .
Захваљујемо се на свим вашим корисним примедбама и сугестијама.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 10/15
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