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Број: 5.2.-  14227                                                                 

Дана:23.05.2016.                        

                                                                                                                                                              

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 20.05.2016.  у 11,22 часова , за јавну набавку велике вредности у отвореном 

поступку – 22/16-С- Надоградња система за контролу уласка у објекте предузећа. 

 

Дана 20.05.2016. у 11,22 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку велике вредности у отвореном 

поступку – 22/16-С - Надоградња система за контролу уласка у објекте 

предузећа.Наручилац истог дана 20.05.2016. у 12,06 часова потврдио пријем е-маила. 

 

ПИТАЊЕ ГЛАСИ:  

 

„Поштовани, 

 

На страни 13/91 Конкурсне документације,у тачки 3.23 „Обавеза обиласка терена“ навели 

сте:  

„..Оригинал потврде о запослењу издата на меморандуму понуђача, потписана и оверена од 

стране законског заступника понуђача, копија важећег М обрасца запосленог и важећа 

санитарна књижица се предају овлашћеном представнику Наручиоца пре почетка заказаног 

обиласка. Без ових докумената заказани обилазак неће бити могуће извршити. (намена 

објеката је производња сирове воде /изворишта/, дистрибуција и прерада воде, као и 

складиштење. “)“  

 

На страни 19/91 Конкурсне документације,у тачки 2а „..неопходан кадровски капацитет..“ 

навели сте : 

„            - да има најмање 15 радно ангажованих  радника електро струке од тога минимум  

              5 запослених са одговарајућим сертификатом за оспособљеност за рад на висини. 

            - да има најмање 3 радно ангажована лица која имају важећу санитарну књижицу“ 

 

Питање 1: 

 

 Зашто као услов обиласка наводите само запослене код послодавца (евентуалног 

понуђача),а не и лица која су радно ангажована по другом основу (Уговор о делу,Уговор о 

привременим и повременим пословима)? 

 

Питање 2: 

 

Зашто захтевате минимум 15 радника електро струке...,а само 3 (три) са санитарном 

књижицом,кад сте у условима навели:“ Лицима која немају важећу санитарну дозволу није 

дозвољен приступ објектима ЈКП „Водовода и канализације.“ 

 

Молимо Вас да Конкурсну документацију ускладите са важећим законима Републике 

Србије (Закон о раду,Закон о јавним набавкама),те исту да објавите,а рок за подношење 

понуда продужите.“ 
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Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

Поштовани, 

 

Одговор на питање бр.1. 

 

Наручилац под запосленим сматра сва радно ангажована лица ,по осталим основама 

(Уговором о делу,Уговором о обављању привремено повремених послова и остало.) 

 

Одговор на питање бр.2. 

 

Наведени кадровски капацитет је минимални тражени у односу на обим радова који је 

предвиђен јавном набавком, такође наведени услов за минимум 3 радно ангажована лица са 

важећом санитарном књижицом је минималан. Понуђач може имати и више радно 

ангажована лица од траженог броја, али улаз  у објекте за производњу сирове 

воде/изворишта/ дистрибуцију и прераду воде, као и складиштење није дозвољен без 

важеће санитарне књижице. За радове изван наведених објеката није потребна санитарна 

књижица. 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен.  
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