ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ ПАЗАРУ
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Број: 2017/13
Датум: 04.07.2013. године

Предмет: Додатна објашњења у поступку јавна набавке број ЈНОП-09/13

На захтев потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију
дајемо следеће допунско објашњење:

Питање:
- У конкурсној документацији под тачком 5.5.1. услов 7) каже се „да
понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно најмање 4
радника одговарајуће струке у радном односу или по основу уговора о делу“.
Као доказ се траже диплома или уверење о стручној оспособљености и
одговарајући образац ПИО фонда или Уговор о делу.
- Молимо Вас да прецизирате које су то одговарајућеструке радника које
су потребне за које је потребно доставити доказе о стручној
оспшособљености.
Одговор:
У делатности производња намештаја, канцеларијске и друге опреме за
опремање објеката претежна стручна делатност радника су разна
дрвопрерађивачка занимања, али има и других занимања (металска и друга
разноврсна занимања).
Стога је посебан проблем доказивање стручне оспособљености радника,
пошто се данас у највећем броју производних предузећа стручна обука врши
уз рад.
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Због тога наручилац сматра да се испуњеност услова о довољном броју
радника за реализацију ове јавне набавке у задатом року доказује само
подношењем доказа о радном статусу запослених.
У том смислу је потребно спровести следеће измене конкурсне
документације:
1. Мења се текст доказа у услову 7) у поглављу 5. Доказивање
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке на страни 123/151:
- Брише се алинеја 1: Диплома или уверење о стручној оспособљености
- Мења се редни број алинеје 2. у редни број 1. Радни статус:
Одговарајући образац фонда ПИО или Уговор о делу.

Напомињемо да је ова измена званично оглашена на Порталу јавних набавки,
као и на сајту Државног универзитета у Новом Пазару www.np.ac.rs .
Одговор на постављено питање се упућује свим потенцијалним понуђачима
који су преузели конкурсну документацију, заједно са измењеном страницом
123/151.
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