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Број: 5.2-24735                            

Дана: 03.10.2016.                                                        

                                                                                     

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама  

( Сл.Гласник бр 124/2012) у вези са I фазом квалификационог поступка – пружање 

услуга у области водопривреде и то услуга израде техничке документације за 

грађење,реконструкцију,адаптацију и санацију мреже и објеката водовода и 

канализације , ЈН број 17/13-С за коју је Позив за подношење пријава објављен на 

Порталу јавних набавки дана 27.08.2013. године, Измењен позив за подношење пријава 

објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.09.2016.,Позив кандидатима за 

подношење пријава у складу са ажурираним условима за признавање квалификације дана 

27.09.2016. , а Одлука о признавању квалификације донета је дана 18.10.2013. 

 

Дана 29.09.2016. у 15,05 часова потенцијални подносилац пријаве је упутио путем 

електронске поште питање везану за предметну јавну набавку. Наручилац је дана 

30.09.2016. у 09,00 часова електронским путем потврдио пријем питања-појашњења. 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

,, Наша фирма  је заинтересована за учешће у I фази квалификационог поступка за jавну 

набавку велике вредности за пружање услуга у области водопривреде и то услуге израде 

техничке документације за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију мреже и 

објеката водовода и канализације (јавна набавка број 17/13-Ц). Увидом у конкурсну 

документацију, имамо једну нејасноћу па би вас замолили за одговор: 

  

У додатним условима за учешће у предметном поступку јавне набавке, под тачком 4 

(кадровски капацитет) наводи се да наведена лица морају бити запослена или ангажована 

по уговору код подносиоца пријаве или код учесника у заједничкој понуди. На које 

уговоре се овај услов односи? Да ли под уговоре спада и уговор о делу? 

 

Сходно одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012 ), Наручилац у законском року доставља одговор у писаном облику  

подносиоцу питања , а истовремено одговор  ће објавити на Порталу јавних набавки и 

својој Интернет страници. 

 

ОДГОВОР  бр. 1: 

 

У питању су уговори о радном ангажовању лица ван радног односа у складу са Законом 

о раду, укључујући и уговор о делу. 

 

С поштовањем, 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 17/13-С       

 

Доставити: 

- Наслову 

- Служби „Јавних набавки“ 

- Архиви                                                                                              


