Средња медицинска школа
“Др Ружица Рип“, Сомбор
Подгоричка 9
Број: 06-611/ 1142
Датум: 11.09.2018.
Сомбор
Поштовани,
У складу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) на 42. страни конкурсне документације, под тачком број 7.14, наведено је следеће:
„7.14 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и
указивање на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Средња медицинска школа „Др Ружица Рип“,
Подгоричка број 9, 25000 Сомбор или електронску адресу: direktor@smsso.edu.rs са назнаком: Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку, редни број
02/2018.
Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима, одговор послати у писаном облику и истовремено га објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Уколико наручилац или понуђач документ из поступка јавне набавке доставе путем електронске
поште или факсом, дужни су да од друге стране захтевају да на исти начин потврди пријем тог
документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона. “
Ваш мејл запримили смо дана 10.9.2018. у 14.56 сати. Обзиром де је рок за подношење понуда
до 12.09.2018. године до 14.00 сати, Ваша молба/ сугестија је нeблаговремена.
Упркос томе, појаснићемо да се доказивање кадровског капацитета за партије 1, 2 и 3 доказује:

 фотокопијом важеће возачке дозволе,
 фотокопијом уговора о раду/радном ангажовању у ком се види тражено радно
искуство, односно фотокопијом радне књижице и
 фотокопијом М/А или одговарајућег М обрасца о поднетој пријави на обавезно
социјално осигурање.
Услов „фотокопијом уговора о раду/радном ангажовању у ком се види тражено
радно искуство, односно фотокопијом радне књижице“ доказује се алтернативно,
односно, понуђач може доставити фотокопију одговарајућег уговора или фотокопију
радне књижице.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку

