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Мали Зворник, 11.05.2020.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0191/2019 - Подводно снимање на
захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПOJAWh6EF6A
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАh6ЕМ ПОНУДЕ

број 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је
у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а
Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављу]е на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, следе%е информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:: У конкурсној документацији под редним бројем 4.2. на страни број 15 „Додатни
услови" , Партија 2, Кадровски капацитет , захтевате : ,,Три рониоца са категоријом П2 или
вишом" .
Према званичном документу СОПАС-а (Савеза Организација Подводних Активности Србије)

које је званични представник организације ЦМАС за Србију , наводи се да се ронилачким
радовима могу бавити рониоци са категоријом „П3" или вишом ( ,,П4" или нека од
инструкторских категорија ) . Ронилац са категоријом „П2" нема права да се бави ронилачким
радовима . У прилоry Вам шаљемо документа која потврfјују нашу тврдњу .'

ОДГОВОР 1: У Конкурсној документацији под редним бројем 4.2. на странама број 15
и 16 наведено је " да Понуђач треба да поседује сертификат о стручној
оспособљености ронилаца од стране одговарајуfiе сертификоване установе
(СОПАС, ЦМАС, ПАДИ, ССИ, ЦЕДИП или еквивалент друге меfјународно признате
асоцијације) за вршење ронилачких услуга': да бисмо имали wmo реалнију понуду у
Конкурсној документацији смо дали могућност да се може јавити wmo ееби број
понуђача наравно уколико испуњаеају тражене услове . Тако смо у оквиру
сертификованих установа навели 5 anu је наведено . да и за друге - еквивалентне
признате асоцијације код којих и 'Т12" категорија подразумева наведене активности,
те из тог разлога дали могуfiност да се и са категоријом "П2" могујавити на Позив,
а не само какоје то дефинисано СОПАС-ом ( категорија "ПЗ" или висиа ).
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