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На основу дописа - захтева „заинтересованог лица“, упућеног наручиоцу путем
електронске поште дана 09.06.2020.године, у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо тражене додатне
информације и појашњења у вези конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНР03/20 – Молерски радови на кречењу и фарбању ученичких домова.
Питање:
На основу објављене конкурсне документације број ДУ-ЈНР-03/20 Молерски радови на кречењу
и фарбању ученичких домова понуђач је у оквиру конкурсне докумантације дефинисао
кадровски капацитет тј да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом ако у
тренутку отварања понуде располаже са најмање 7 запослених извршилаца односно има радно
ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа,
предвиђеног члановима 197, 199 или 202. Закона о раду) и то:
- најмање 10 (десет) квалификованих молера са сертификатом произвођача бојадерског
материјала о стручној оспособљености и обуености за коришћење односно уградњу унутрашњих
боја издатих од стране произвођача бојадерског материјала.
Наручилац не може да тражи од понуђача да поседује раднике са сертификатом произвођача
бојадерског материјала и усмерава набавку ка одређеним понуђачима што је у супротности са
ЗЈН.
Препорука је да се избаци из услова молери са сертификатом издатим од произвођача
бојадерског материјала, како би се омогућила већа конкуренција међу понуђачима и како би
Наручилац добио што економичнију понуду за предметну набавку.

Одговор:
У складу са предметом јавне набавке-молерски радови на кречењу и фарбању ученичких
домова, утврђени су и додатни услови које понуђачи за учешће у предметном поступку
морају да испуне, између осталог и наведени услов да има најмање 10 квалификованих
молера са сертификатом произвођача понуђеног бојадерског материјала. Имајући у виду
обим и значај послова из техничке спецификације, од изузетне је важности да послови буду
извршени квалитетним атестираним материјалима (бојама), као и да се исти извршавају на
правилан и безбедан начин од стране стручних и оспособљених лица (молера) који
располажу одговарајућим сертификатима произвођача понуђених материјала. Како је
провером тржишта утврђено да постоји велики број одговарајућих материјала-дисперзија
различитих произвођача, који издају и сертификате за извршену обуку о њиховом правилном
и безбедном коришћењу, сматрамо да наведени услов не ограничава конкуренцију
понуђача.Потврда за наведено је и велики број „заинтересованих лица“ за учешће
(постављена питања, обилазак локације), па се сходно томе очекује и значајан број понуда.
Из свих претходно наведених разлога, наручилац остаје при свим додатним условима,
односно садржина конкурсне документације се неће мењати.
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