ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/14 – РАДОВИ НА
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ МОНТАЖНИХ КУЋА ЗА
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА И ИЗБЕГЕЛА ЛИЦА У МАЛОЈ КРСНИ

1. Питање: Став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки је да
наручилац мора поштовати начело конкурентности. Наручилац је у захтеву за располагање
одређеним кадровским капацитетом,непознатом методом, одредио који радници могу бити
ангажовани по уговору о раду (стални радни однос), а који могу по основу уговора о делу,
односно по основу уговора о привремено-повременим пословима. Одабир овако захтеваног
начина ангажовања радника,доводи у сумњу намере наручиоца у смислу фаворизовања
одређених фирми.Неопходно је за све раднике захтевати исте услове ангажовања који су у
складу са Законом о раду.
Одговор: У циљу поштовања члана 10. Закона о јавним набавкама и обезбеђења што је
могуће веће конкуренције у поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку, констатује да
понуђачи у поступку јавне набавке број 02/14- радови на електроинсталацијама за потребе
изградње монтажних кућа за интерно расељена и избегла лица , могу да имају ангажоване
запослене и по неком другом правном основу (нпр. уговором о делу или уговором о
обављању привремених и повремених послова), а који је предвиђен Законом о раду (
„Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05 и 54/09). За наручиоца је у конкретном случају,
прихватљиво да електричар буде ангажован и по неком другом правном основу (не мора
бити запослен у сталном радном односу),а који је предвиђен Законом о раду. Правни основ
ангажовања запослених, не утиче на квалитет извршења јавне набавке. Дакле, за све раднике
у конкретној јавној набавци број 02/14, наручилац захтева исте услове радног ангажовања, у
складу са Законом о раду. У том смислу биће објављена и измена конкурне документације.

2.Питање: Став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки је да „
потврда да се против носиоца лиценце не води поступак пред Судом части ИКС, а која мора
бити важећа на дан отварања понуда“, нема правну природу додатног услова за учешће у
поступку јавне набавке.
Такође одредба да потврда
неразумљива.

„мора бити важећа на дан отварања понуда“ је потпуно

Како и ко да изда такву потврду?

Одговор: За наручиоца је довољно да понуђачи доставе потврду о важности издате лиценце
450, коју издаје Инжењерска комора Србије ( „потврду о важењу приложене лиценце ИКС“
– конкурсна документација), тј. понуђачи не морају да се достављају потврду да се против
носиоца лиценце не води поступак пред Судом части ИКС.
Иначе, потврду да се против носиоца лиценце не води поступак пред Судом части ИКС, (
коју не захтевамо), издаје на захтев предузећа Инжењерска комора Србије, која се налази у
Булевару војводе Мишића 37 ( 2. спрат) у Београду, ( радно време службе за издавање
уверења, потврда и рад са странкама 07:30 – 16: 30) , мејл : info@ingkomora.rs
У вези са одговором на ово питање биће објављена и измена конкурне документације.

Комисија

