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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
израде пројекта за изградњу геронтолошког центра – ЈН бр. 1.2.8

1.ПИТАЊЕ: У оквиру допунских услова за кадровски капацитет између осталог тражите и –
најмање једног дипломираног инжењера архитектуре, са личном лиценцом број 301.
Да ли ћете прихватити лиценцу 300 уместо 301 обзиром да је потребна и лиценца 310 или 317?
300- Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих
инсталација водовода и канализације
ОДГОВОР: Прихвата се само лиценца 301, како иначе и стоји у конкурсној документацији.
2. ПИТАЊЕ:Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
2. Кадровски капацитет се доказује: достављањем фотокопије уговора о раду и М-А образце за
носиоце лиценце који су запослени код понуђача, односно фотокопија уговора о делу/уговора о
обављању привремених и повремених послова за носиоце лиценце који нису запослени код
понуђача.
Осим Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Нарчилац је
дужан да поштује и остале законе. Између осталог и Закон о раду који се овде директно крши. По
Закону о раду под радно ангажованим лицем подразумева се које са понуђачем има закључен
Уговор о раду или Уговор о раду ван радног односа (сходно чл. 197. до чл- 202. Закона о раду) на
дан подношења понуда. Уговор о раду може бити на неодређено време или одређено време или
уговор о обавлјанју привремених и повремених послова, уговором о делу и уговор о допунском
раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди.
Из тог разлога захтевамо да се поред наведених уговора дода и Уговор о допунском раду.
ОДГОВОР: Наручилац није прекршио Закон о раду, јер је у Конкурсној документацији на страни
6, у Одељку УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у тачки 1.2, подтачка 2.
наведено:
„Понуђач треба да расположе неопходним кадровским капацитетом, односно да располаже
потребним бројем и квалификацијама извршилаца ангажованих у складу са законом,...“, што
значи да ће се прихватити и Уговор о допунском раду као законски начин ангажовања лица ван
радног односа.
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