РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Број: 404-98-4/19-VII
Дана: 16.12.2019. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево

ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА
Потенцијални понуђач као заинтересовано лице је дана 13.12.2019. године електронском
поштом поставио питање у вези траженог додатног услова-кадровског капацитета Конкурсном
документацијом покренутог отвореног поступка јавне набавке ЈН број 404-98/19-VII набавка
радова на санацији објекта Завода за јавно здравље у Краљеву, за потребе Града Краљева као
наручиоца, у оквиру реализације Државног програма обнове и унапређења објеката јавне намене
у јавној савојини у областима образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада
РС, објављене на Порталу ЈН дана 20.11.2019. године са роком за подношење понуда закључно до
20.12.2019. године.
Потенцијални понуђач тражи појашњење Конкурсне документације и пита следеће:
1. На страни 55 Конкурсне документације захтевано је да понуђач има запослене или радно
ангажоване дипломиране машинске инжињере са лиценцама 430 и 434 који ће бити одговорни
извођачи радова. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да понуђач овај захтев испуни тако што има
запослено или радно ангажовано једно лице које истовремено поседује и лиценцу 430 и лиценцу
434?
2. Да ли је довољно доставити фотокопију уговора о допунском раду за ангажоване
инжињере са лиценцама по основу уговора ван радног односа закљученим са лицем које је већ
пријављено код другог послодавца са пуним радним временом, уз достављање М образаца, којим
се доказује да је он пријављен на обавезно социјално осигурање код свог сталног послодавца са
пуним радним временом?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама,
разматрала постављена питања потенцијалног понуђача - заинтересованог лица у отвореном
поступку јавне набавке ЈН број 404-98/19-VII набавка радова на на санацији објекта Завода за
јавно здравље у Краљеву, за потребе Града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН
дана 20.11.2019. године и роком за подношење понуда од 30 дана закључно до 20.12.2019. године.
Комисија за јавну набавку обавештава заинтересована лица да се ради о реализацији пројекта који
одобрава и који се у потпуности финансира преко Канцеларије за управљање јавним улагањима
Владе Републике Србије, сагласно Државном програму обнове и унапређења објеката јавне
намене у јавној савојини у областима образовања, здравства и социјалне заштите Владе РС и
закљученом уговору Канцеларије са Градом Краљевом као наручиоцем и који на основу датих
овлашћења и сагласности Канцеларије спроводи сам поступак ове јавне набавке.
Комисија за јавну набавку ЈН број 404-98/19-VII набавка радова на санацији објекта Завода
за јавно здравље у Краљеву, даје одговор на постављена питања заинтересованог лица као
потенцијалног понуђача и обавештава заинтересована лица-потенцијалне понуђаче о следећем:
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1. Додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке утврђени су сагласно
члану 76. Закона о јавним набавкама и њих одређује и прописује Наручилац имајући у виду сам
предмет јавне набавке у складу са прописаним начелима јавне набавке. Неопходно је да за сваку
групу радова буде ангажован по један одговорни извођач радова. Дакле понуђач мора имати
запослене или радно ангажоване дипломиране машинске инжињере са лиценцама 430 и и са
лиценцом 434 који ће бити одговорни извођачи радова.
2. Довољни доказ је достављена фотокопија уговора о радном ангажовању за носиоце
лиценце који нису запослени код понуђача и М образац.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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