
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 

ПИТАЊЕ 1: Наиме, у Измени конкурсне документације као довољан кадровски
капацитет захтевате да понуђач мора да има минимум 7 запослених лица на
неодређено  или  одређено  време,  од  којих  једно  лице  дипл.  грађевински
инжењер са лиценцом бр. 412 или 415 ИКС. Мишљења смо да овакав услов у
неравноправан положај доводи оне понуђаче који ангажују запослене по неком
другом законом предвиђеном основу. Сматрамо да наведени услов није у вези са
предметом јавне набавке, јер јер правно основ ангажовања запослених не утиче
на квалитет извршења јавне набавке. Наиме, понуђачи могу имати ангажоване
запослене и по неком другом о правном основу (на пример на основу уговора о
привременим  и  повременим  пословима,  уговора  о  делу  или  уговора  о
допунском раду), који је предвиђен Законом о раду ("Службени гласник РС" бр.
бр.  24/05,  61/05  и  54/09),  осим  уколико  императивним  одредбама  других
прописа предвиђено да у конкретној ситуацији мора да постоји радни однос као
основ ангажовања . С обзиром на наведеном смислу члана 10 и 76. став 6. ЗЈН, а
у  вези  и  са  условом  конкурсне  документације  које  се  односи  на  обавезу
располагања захтеваним кадровским капацитетом од минимум 7 запослених у
сталном  радном  односу,  те  у  оквиру  тог  броја  и  запосленог  радника  –
дипломираног инжењера, сматрамо да наведени услов предвиђен конкурсном
документацијом, неоправдано ограничава конкуренцију.

ОДГОВОР: Додатни услов који се односи на довољан кадровски капацитет који
је дефинисан у Измени конкурсне документације од 23.07.2015. године биће се
брисан у новој Измени конкурсне документације

ПИТАЊЕ 2:  Даље,  у  конкурсној  документацији на  страни 21.  под тачком 5.
наводите да понуђач мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање  делатности  која  је  предмет  јавне  набавке  ако  је  таква  дозвола
предвиђена посебним прописом, што понуђачи доказују важећом лиценцом за
извођење радова на објектима нискоградње, па нас интересује да ли се мисли на
одговорног  извођача  радова  по  ИКС  који  се  захтева  и  у  делу  "кадровски
капацитет".?

ОДГОВОР: У свему  у складу са одговором на ПИТАЊЕ 1.

ПИТАЊЕ  3:  Увидом  у  врсте  лиценци  на  сајту  Инжењерске  коморе  Србије,
мишљења смо да за ову врсту радова као одговорни извођач радова може бити
ангажовано  лице  са  лиценцом бр.  410,  па  чак  и  712 или  812,  уколико је  за
предметни  пут  потребна  грађевинска  дозвола  и  ако  исту  издаје  локална
самоуправа.

ОДГОВОР: У свему у складу са одговором на ПИТАЊЕ 1.


