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Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга услуге текуће
поправке и одржавање пословних објеката по партијама
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 54. став 12. и члана 63. став 2.
и 3. Закона о јавним набавкама дајемо појашњење на постављена питања потенцијалних понуђача.

ПИТАЊЕ: Да ли се дипл.машински инжењер са лиценцом 434 може ангажовати у
складу са чланом 197-202. Закона о раду?
Одговор: Чланом 197-202 Закона о раду је регулисано како послодавац може
ангажовати одређено лице.
1. ПИТАЊЕ: Којим се критеријумом руководио Наручилац када је за Партију број 1
прописао радно ангажовање свих десет запослених радника не захтевајући бар
један део у радном односу, имајући у виду да је веома битан елемент јавне набавке
одзив на позив у максималном времену од 2 h, а ако јехитна интервенција - одмах?
2.1. Пошто у члану 76. став 6. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС, број
124/2012) јасно и недвосмислено пише да наручилац одређује услове за учешће у
поступку тako да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са
предметом јавне набавке, молим Вас за појашњење шта је логично у предмету
јавне набавке и обавези понуђача да крене одмах на интеревенцију, без одлагања и
кадра који је на располагању?
Одговор за питање 2 и 2.1: У зависности од тога шта представља предмет
конкретне јавне набавке додатни услов Наручилац дефинише кроз испуњење
финансијског, пословног, техничког или кадровског капацитета.
Стога сврха додатних услова за предметну јавну набавку, је да се осигура и
омогући учешће понуђача у поступцима јавних набавки са становишта могућности
и способности понуђача да реализује конкретан уговор о јавној набавци, односно
способност понуђача на извршење уговора о јавној набавци, који би био закључен
са најповољнијим понуђачем.
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2. ПИТАЊЕ: Један од услова кадровског капацитета је да понуђач има у радном
односу или на располагању одговорног извођача радова са једном од лиценци 400,
410, 412, 413 ili 414. Молим Вас за појашњење односа овог услова и члана 199
Закона о раду („Сл. Гласник РС бр. 24/205, 61/205, 54/2009 i 32/2013), односно
одговор на питање како понуђач коме је основна делатност из сектора F:
Грађевинарство може да има закључен уговор о делу? У наведеном члану
пише:“Послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања
послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или
оправку одређене ствари, самостлно извршење одређеног физичког или интелектуалног
посла„.

Одговор: Законом о раду регулисано је запошљавање и уговорни однос са
послодавцем.
4. ПИТАЊЕ: У изменама конкурсне документације, коју сте доставили дана
17.07.2014. године навели сте да понуђач доставља ППППД, али без навођења за
који месец?
4.1.Да ли понуђач доставља ППППД за месец јун или последњих 3 или 6 месеци?
Одговор: за тачке 4. и тачка 4.1.
За последњих 6 месеци?
4.2.Да ли уз образац доставља и списак запослених на коме се јасно види да су
запослени, којим, се доказује кадровски капацитет техничке струке у радном
односу код понуђача и да им је исплаћена зарада, односно плаћени припадајући
порези и доприноси?
Одговор: Да.

Додатна појашњења конкурсне документације биће достављена заинтересованом лицу,
објављена на порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца
www.purs.gov.rs/aktuelnosti.

Комисија за јавну набавку

2

