ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 10514-7/2015
Београд, 11.09.2015. године

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну
набавку велике вредности бр. НВВ-18/2015, набавка
услуге – Одржавање хигијене
Примљена су питања потенцијалних понуђача 08.09.2015. године, достављена Е-маилом,
следећег садржаја:

Молимо вас да нам појасните следеће:
1.
Интересује нас на који начин понуђач доказује да има ангажоване раднике које је
ангажовао у августу и септембру месецу?
2.
Да ли прихватате полису осигурања која је уговорена на 2.500.000,00 рсд по штетном
догађају?
3.
Јел можете да нам образложите из ког разлога нам је као доказ кадровског капацитета
потребно да имамо запослено једно лице са звањем санитарно еколошки техничар? Молимо
вас да нам објасните која би била конкретно његова улога, задаци и задужења на предметној
услузи? На страни 17 конкурсне документације пише „фотокопија дипломе за
епидемиолога“- да ли је грешка у самом тексту или под епидемиологом подразумевате
санитарног техничара?

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број:124/2012) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР
1.
За раднике који су ангажовани у августу и септембру 2015. године уместо ППП - ПД
обрасца се доставља Уверење ЦРСО (Централног регистра обавезног социјалног осигурања).
2.
Свака полиса осигурања за штету причињену трећим лицима са покрићем које је
најмање 250.000,00 динара по штетном догађају је адекватан доказ о испуњености услова
пословног капацитета.
3.
Послови санитарног техничара су описани у Обрасцу спецификациије послова на
страни 41/56 конкурсне документације. Неопходно је да наведене послове обавља лице које
је стручно оспособљено за обављање тих послова, односно санитарни техничар из разлога
што су просторије које се одржавају угрожене по питању ширења инфекција обзиром да
служе за манипулацију покојницима.
Навођење епидемиолога у конкурсној документацији је техничка грешка.

Комисија за јавну набавку

