ДОПУНА ПОЈАШЊЕЊА 3:
ОДГОВОР НА ПИТАЊА 6, 7, 8 И 9

6. Наручилац остаје при захтевима који се односе на доказивање кадровског
капацитета. Наиме, прописано је да се кадровски капацитет доказује достављањем доказа
који су наведени на странама 24 и 25 од 179 конкурсне документације, као и изјавама које
се дају под кривичном и материјалном одговорношћу. Наручилац нема унапред сумњу о
томе да изјаве које су дате под кривичном и материјалом одговорношћу неће бити
веродостојне као доказ о кадровском капацитету.
7. У члану 26. став 6. Модела уговора прописано је „Наручилац задржава
право да одреди дужи отказни рок који не може бити дужи од 90 дана“. Овако прописан
услов који се односи на отказни рок од 90 дана, биће дефинисан само уговором који ће
закључити Пореска управа.
8. Образац број IX који се односи на трошкове припремања понуде, по
потреби и уколико се подноси понуда за више партија, можете копирати како је и
наведено у самом обрасцу IX, и означити на коју партију се образац односи.
9. Имајући у виду да је предмет набавке и услуга чишћења спољних
стаклених површина на висини, конкурсном документацијом је прописано да је као доказ
да су лица обучена за рад на висини, у складу са чл. 27. и 28. Закона о безбедности и
здравља на раду („Службени гласник РС“ 101/2005), чл. 5. и 12. Правилника о
превентивним мерама за безбедност и здрав рад при коришћењу опреме за рад
(„Службени гласник РС“ 23/2009, 123/12 и 102/15) и чланом 1. став 2. Правилника о
допунама Правилника о превентивним мерама за безбедност и здрав рад при коришћењу
опреме за рад („Службени гласник РС“ 123/2012 и 102/2015), понуђач дужан да достави
документ о положеном теоријском и практичном испиту за безбедан рад у индустријским
вертикалним срединама на ужету, издатим од стране правног субјекта где је извршена
обука и сертификат о похађању програма обуке и положеном теоријском и практичном
испиту за безбедан рад монтера на висини.
Радници на висини неће обављати послове монтера, већ послове чишћења
спољних стаклених површина на висини.

