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ЗАХТЕВ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ И УКАЗИВАЊЕ НА НЕДОСТАТКЕ У
КОНКУРСНОЈДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуђач је дана 04.04.2019 године поставио питање везано за ЈН бр 5/2019 , услуге
израде пројектно-техничке документације за реконструкцију подручне основне школе
“Карађорђе” у Доњој Рачи .

У вези предметне Кoнкурсне докумeнтaциjе у отвореном поступку јавне набавке
услуга бр. 5/2019: „ израде пројектно- техничке документације за реконструкцију
подручнеoсновне школе „Карађорђе“ у Доњој Рачи “ објављене на Порталу јавних набавки,
Вам указујемо на следеће неправилности и, сходно томе, захтевамо измену конкурсне
документације, и то у вези следећих спорних делова
У тачки ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ, у делу у коме је садржан додатни услове сте грубо
прекршили одредбу правног акта , закона о раду, где је послодавцу дозвољено да заснива
радни однос на неколико начина који су сви правно легитимни, а ви као доказ захтевате:
Фотокопија личне лиценце са потврдом инжењерске коморе Србије да му одлуком суда
части издата лиценца није одузета,. Фотокопија м обрасца фонда ПИО из кога се види да је
лице засновало радни однос и фотокопија Уговора за лица ангажована по другом основу
Понуђач је дужан да обезбеди кадровски капацитет за све време трајања уговора о
јавној набавци , тј. Лице којим понуђач доказује испуњеност додатног услова у погледу
кадровског капацитета мора бити ангажовано на реализацији уговора о јавној набавци.
Напомена: радно ангажовање, односно ангажовање у складу са законом у наведеном
смислу, мора постојати у тренутку подношења понуда, а о свакој накнадној промени и у
смислу престанка ангажовања, понуђач мора без одлагања обавестити наручиоца. Таква
промена од утицаја је на прихватљивост понуде и права понуђача ( извршиоца по основу
закљученог уговора). Понуђач је дужан да обезбеди кадровски капацитет за све време
трајања уговора о јавној набавци.
Нису прихватљиви уговори и /или други облици ангажовања који садрже одложени услов
или рок (у смислу нпр. Закључењу уговора оделу,уговора о привременим и повременим
пословима или уговора о допунском раду између понуђача и лица –имаоца одговарајуће
личне лиценце, који уговор ће ступити на снагу тек уколико и када дође до закључења
уговора о јавној набавци.

Из овога је више него очигледно да наручилац крши неколико чланова Закона о раду те овакав
услов постаје не само дискриминишући већ иврста правног прекршаја.
Захтевамо да измените начин докаивања финансијског капацитета те да начин доказивања
гласи:
Фотокопија личне лиценце са потврдом инжењерске коморе Србије да му одлуком суда
части издата лиценца није одузета,. Фотокопија м обрасца фонда ПИО из кога се види да је
лице засновало радни однос и уговор о раду или уговор о раду за лица која су ангажована
по другом основу.
Напомена: радно ангажовање, односно ангажовање у складу са законом у наведеном смислу,
мора постојати у тренутку подношења понуда, а о свакој накнадној промени и у смислу
престанка ангажовања, понуђач мора без одлагања обавестити наручиоца. Таква промена
од утицаја је на прихватљивост понуде и права понуђача ( извршиоца по основу закљученог
уговора). Понуђач је дужан да обезбеди кадровски капацитет за све време трајања уговора
о јавној набавци
Имајући у виду до сада наведено, захтевамо да измените конкурсну документацију у свему
према нашим захтевима, те да нам одговорите у наведеном времену како би могли
благовремено да заштитимо своја права.
У нади да ћете увидети и прихватити горе наведена указивања, Вам се и обраћамо на овај
начин.

ОДГОВОР: Наручилац у делу конкурсне документације у тачки ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ,
(страна конкурсне документације број 18) као доказ тражи потврду Народне Банке Србије
којом се доказује да је понуђач у периоду од 3 године пре објављивања јавног позива био
неликвидан.
Што се тиче услова КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА Наручилац није поставио дискриминишући
услов јер је као доказ Понуђачима дао могућност да докажу услов и са пројектантима који
су запослени (- Фотокопија м обрасца фонда ПИО из кога се види да је лице засновало радни
однос) и са пројектантима ангажованим по другом основу (фотокопија Уговора за лица
ангажована по другом основу). За сва лица ангажована је потребно доставити Фотокопију
личне лиценце са потврдом инжењерске коморе Србије да му одлуком суда части издата
лиценца није одузета.
Наручилац остаје при доказима наведеној у конкурсној
документацији.

