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ПИТАЊЕ 1:
У складу са чланом 63 и чланом 149 закона о јавним набавкама указујемо наручиоцу на следеће
недостатке: на страни бр.6 конкурсне документације а везано за додатни услов бр.2, стоји - 3 запослена
лице геодетске струке (ССС), сви запослени морају имати легитимацију издату од РГЗ-а. Скрећемо пажњу
наручиоцу да овакав услов бр. 2 крши чланове 10, 12, и 76 ЗЈН. Наиме, овако одређеним додатним условом
понуђачи су стављени у неједнак положај, дискриминисани су сви они понуђачи који немају 3 стално
запослена лица геодетске струке (ССС), а имају запослена лица која имају високу стручну спрему и лиценцу
издату од РГЗ (стручнији су од траженог додатног услова). Молим наручиоца да не дискриминише струку
и преформулише додатни услов тако да наведени услов буде дефинисан као минимум који понуђач требају
да испоштују а не искључив (да се траже само лица са ССС). Даље, наручилац захтева да ангажована лица
имају легитимацију издату од РГЗ. Скрећемо пажњу наручиоцу да се легитимација од РГЗа издаје лицима
која тим послом баве пуно радно време, ангажовани се под уговором о раду на неодређено. Скрећемо пажњу
наручиоцу да начин ангажовања неког лица није одраз стручности тог лица и да лица која се ангажују по
уговору о привременим и повременим пословима и уговором о допунском раду (немају легитимацију РГЗа)
могу једнако квалитетно и стручно да обављају посао који је предмет јавне набавке.
Молим наручиоца да измени конкурсну документацију тако да је врати у законски оквир.
ОДГОВОР 1:
Наручилац је прихватио сугестију и у складу са Изменом конкурсне документације одредио додатни
услов бр. 2 на следећи начин:
„да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно понуђач треба да има следеће лица,
ангажована у складу са Законом о раду:
-1 запослени са геодетском лиценцом 2. реда (лиценца РГЗ)
-3 запослена лица геодетске струке (минимално ССС)“
Доказује се на следећи начин:
„а) Списак запослених код понуђача, на сопственом обрасцу, под кривичном и материјалном одговорношћу
за истинитост података, оверен и потписан, са подацима о стручној спреми.
б) Доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге извршиоце који су код понуђача запослени –
фотокопија уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци и друге извршиоце који нису
запослени код понуђача - фотокопија уговора о делу/уговора о обављању привремених и повремених
послова или другог уговора о обављању радног ангажовања и М-А образац;
в) Фотокопија тражене лиценце, издате од стране РГЗ-а.“
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