
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

Наш број:      6853/1

Датум:             29.12.2015.

Обрадио/ла:   

                    
       

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и 
појашњења у  вези са  припремањем понуде за јавну набавку – Изградња 
павиљона дечијег одмаралишта “Гоч” на Гочу број ЈН 1.3.29 по позиву за 
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки 23.12.2015.године:

Дана 28.12.2015. године заведен у Дирекцији под бројем 6853 достављено је 
питање  заинтересованог понуђача:

1. Питање бр. 1.

У  делу  конкурсне  документације,  у  условима  за  учешће  у  поступку  јавне
набавке, под тачком 6. додатни услови се за доказивање о расположивости
довољним кадровским капацитетом наводи:
Уговор  о  раду (на  неодређено  или  одрећено  време)  или  уговор  о  радном
ангажовању  с  тим  да  уговор  мора  трајати  онолико  колико  траје  пероид
извођења.
Да ли се навод “с тим да уговор мора трајати онолико колико траје пероид
извођења”  односи  само  на  доказ  када  је  у  питању  уговор  о  радном
ангажовању,  обзиром  да  се   и  уговор  на  одређено  време  закључује  на
одређени временски период који је најчешће нап. у трајању од 3 или 6 месеци,
или се ипак на ову врсту уговора цитирани навод не односи?

Уколико се односи  и на ову врсту уговора са одговорним извођачем, да ли је
прихватљиво  да  понуђач  на  свом  меморандуму  достави  изјаву  да  ће
одговорни извођач радова који је у радном односу на не одређено време, бити
ангажован  код  понуђача  минимум  онолико  колико  траје  период  извођења
радова на овом објекту?

Одговор:
Прихватљиво је да понуђач на свом меморандуму достави изјаву под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу да ће одговорни извођач радова,
који  је  у  радном односу на одређено време,  бити ангажован код понуђача
минимум онолико колико траје перод извођења радова на овом објекту.
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