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Медицинска школа ''Др Андра Јовановић''
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Шабац
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Број
Датум

од 14. 06. 2018. год.

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање Захтев за додатним информацијама или
појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку РАДОВА бр
01/2018 Медицинске школе ''Др Андра Јовановић'' Шабац – ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ

ОКО ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА - ЈНВВ бр. 01/2018,
Заинтересовано лице за јавну набавку ЈНВВ бр. 01/2018 - РАДОВА, - ИЗГРАДЊА
ОГРАДЕ ОКО ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА - ЈНВВ бр. 01/2018, - доставило је
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а,
за додатним информацијама или
појашњењима и то:
1. ''U delu 5.11 konkursne dokumentacije naveli ste da je ponuđač u obavezi da uz
ponudu dostavi: pod rednim brojem 2), pod b) pismo o namerama banke za izdavanje
bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od
vrednosti ugovora i sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog garantnog roka .
U modelu ugovora u članu 19. stav 3 koji se takođe odnosi na bankarsku garanciju za
otklanjanje nedostataka u garantnom roku, navodite rok važenja 3 dana duži od
ugovorenog garantnog roka. Molimo Vas da izvršite ispravku i uskladite rokove u
navedenim dokumentima.''
2. ’'U modelu ugovora u članu 20. stav 5 navodite da koordinator za bezbednost i zdravlje na
radu može biti fizičko lice ili fizičko lice kao preduzetnik I ne može biti zaposleno kod
ponuđača.
Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ( “Sl.
Glasnik RS”, br. 14/2009 I 95/2010 ) član 4. stav 1 definise da Investitor, odnosno zastupnik
investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i jednog ili više
koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove
izvoditi dva ili više izvođača radova istovremeno. Smatramo da su predviđeni radovi manjeg
obima i složenosti i da nije potrebno angažovanje više izvođača radova. Ukoliko ponuđač
ponudu podnosi samostalno i kao takav bude izabran za izvođača, mišljenja smo da nije
potrebno da angažuje koordinatora, jer se na taj način ne stvaraju dodatni troškovi.
Molimo Vas da se izjasnite da li ponuđač, koji samostalno podnese ponudu i bude izabran za
izvođača radova, mora da angažuje koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu?''
У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија
за ЈНВВ 01/2018 даје следеће ОДГОВОРЕ:
1. очигледном омашком на страни 35 Конкурсне документације (модел
уговора) у моделу Уговора члан 19. став 3 наведен је рок важења ''3 дана
дуже'' а треба да стоји ''30 дана дуже'' сагласно делу 5.11 конкурсне
документације.

2. Комисија прихвата изнето мишљење потенцијалног понуђача и у вези с
наведеним на страни 35 Конкурсне документације (модел уговора) врши се
измена у следећем:
У моделу Уговора члан 20. став 5 БРИШЕ СЕ.
Овај одговор се у складу са чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.medicinskasabac.edu.rs

- на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 14.
06. 2018. год. објављује се итегрисан пречишћен текст Конкурсне
документације 01/2018 са изменама и допунама.
Комисија за јавну набавку
бр. 01/2018

