Наручилац: Градска управа Бор
Бор, ул. Моше Пијаде бр.3
ПИБ: 100568330
Матични број: 07208529
у Бору, 22.08.2019. године

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача
у вези јавне набавке редни број - ЈН ГУ 57-Р/2019 - Инсталација централног грејања у Предшколској
установи Бамби - Обданиште у НГЦ-у Бор, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Потенцијални понуђач је дана 19.08.2019. године поставио следећa питањa:
Питање бр. 1: У тендерској документацији ЈН ГУ 57-Р/2019 тражите испуњеност услова да понуђач
има кадровски капацитет од 20 радника, али за посао којим је обухваћена јавна набавка није потребно
ангажовати више од 4 лица (вариоца и монтера) и 1 лице са лиценцом 430, с тога је наше питање зашто је
за посао предвиђен овом јавном набавком потребан толики кадровски капацитет и да ли може бити мањи
у складу са обимом посла који је захтеван овом јавном набавком?
Питање бр. 2: Зашто се као доказ за испуњење услова кадровског капацитета прихватају сва лица
запослена на одређено или неодређено време, као и лица радно ангажована осим уговора о делу, када
је и такав уговор у складу са прописима који регулишу ову област?
На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-602/2019-III-01, од
02.08.2019.год, дала је дана 22.08.2019. године следећe одговорe:
Одговор бр.1: понуђач треба да има најмање 7 радника и то: 3 атестирана вариоца, 3 бравара-монтера и 1
дипл. машински инжењер са лиценцом 430 или одговарајућом.
Одговор бр. 2: У складу са чл. 199. ст.1. Закона о раду, 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, самостално извршење одређеног физичког или
интелектуалног посла.
Из напред наведеног, подразумева се да се уговор о делу не може прихватити уколико је исти
закључен са лицем ради обављања послова који су у оквиру делатности послодавца, односно послова који
су непосредно везани за предмет јавне набавке.

*** Додатна појашњења и одговори на питања потенцијалних понуђача саставни су део конкурсне
документације за ЈН ГУ 57-Р/2019 - Инсталација централног грејања у Предшколској установи Бамби Обданиште у НГЦ-у Бор.
*** У складу са датим одговорима и појашњењима Комисије за предметну јавну набавку биће
извршена измена и допуна Конкурсне документације за ЈН ГУ 57-Р/2019 у складу са ЗЈН-ом.
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