РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/3-19-14
13.03.2019. године
Београд

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012,14/15 и 68/15) достављамо

ОДГОВОР бр. 3
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за јавну
набавку молерско-фарбарских радови на текућем одржавању објеката које користи
Народна скупштина Републике Србије, ЈН бр. 3/19

Питања:
1) Pitanje br. 1

„Postovana,
U delu ponude za molerske radove (inzinjer sa licencom) . Da li se prihvata i Ugovor o
angazovanju kao dokaz. Tacnije da li moze biti angazovan po nekom drugom osnovu osim
stalnog zaposlenja. Hvala“
Одговори:
1) Одговор на питање бр. 1:
Прихватљив је Уговор о ангажовању као доказ о испуњености услова за кадровски капацитет за
јавну набавку Молерско-фарбарски радови.
Како је наведено у Поглављу III Конкурсне документације, на страни бр. 10 и 11, да понуђач
располаже довољним кадровским капацитетом, односно да понуђач има у радном односу
(одређено и/или неодређено време) или по другом, Закон о раду, правно дозвољеном основу,
за „Најмање 1 (једно) радно ангажовано лице одговорни извођач радова одговарајуће струке:
дипл. грађевински инжењер са важећом лиценцом ИКС 410 или дипломирани инжењер
архитектуре са важећом лиценцом ИКС 400“
Стоји:
„ДОКАЗ: - фотокопија уговора о раду, односно други доказ о радном ангажовању
- фотокопије обрасца М -3 или М-А из ког се види да је инжењер пријављени на
пензијско осигурање.
- копија лиценце 400 или 410 за инжењера са потврдом Инжењерске коморе Србије из
које се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена
обавеза плаћања чланарине Комори,“

Односно
За радно ангажовано лице, понуђач доставља фотокопију уговора о делу, о допунском раду,
о привременим и повременим пословима, односно други доказ о радном ангажовању.

Напомена:
Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Одговори на питања и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације.
Koмисија за јавну набавку

