Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку мале вредностиБрој: 404-438/20-015/4
Датум: 15.07.2020. године

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА
КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 25/2020
(1.2.85 у Плану јавних набавки)
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН
МВ 25/2020 (1.2.85 у Плану јавних набавки) - Стручне услуге за реализацију пројекта
"Постизање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и
запошљавање Рома", за Партију 3 - Обука за унапређење вештина и знања у области
различитих заната, ОРН 80500000- услуге обуке, доставило је наручиоцу писани захтев путем
email-а дана 14.07.2020. године у 13,38 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на
следећa питањa:
ПИТАЊА :
1. Имамо једну примедбу везано за додатни услов кадровског капацитета.
Наручилац је предвидео да понуђач мора имати пријављена лица која ће држати обуку у складу
са законом о раду.
Скрећемо пажњу Наручиоцу да је логично имати пријављена лица за обуку која је уговорена.
Наиме, понуђач у свом редовном пословању не одржава аве од наведених обука 5 дана у
недељи, 8 сати дневно, већ се обуке покрећу када за то постоји одређени број заинтересованих
лица и тек након утврђивања основа за покретање обуке ангажује лица, по потреби. Како
Наручилац има потребу за различитим обукама за које не постоји свакодневна потреба, то је
тражење од понуђача да достави доказ о већ пријављеним предавачима нелогично и ставља
понуђача на непотребне трошкове плаћања плата, пореза и доприноса за лица која још увек
нису ни ангажована за посао за који понуђач конкурише. За 10 лица то су огромни трошкови
који су ненадокнадиви и Наручилац не може додатним условом да понуђаче ставља на ову
врсту трошка јер је неоправдан.
2. Примедба везано за пословни капацитет:
Наручилац је дефинисао да понуђач мора имати минимум 100 издатих диплома о завршеним
стручним обукама. Даље, Наручилац је дефинисао да је доказ за овај додатни услов копија
издатих сертификата или извод из службене евиденције понуђача о издатим сертификатима.
Молимо Вас да додатни услов ускладите са начином његовог доказивања, односно да термин
диплома избаците и замените га термином сертификат, а пре свега због тога што се за стручне
обуке не издаје диплома већ сертификат.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи:

ОДГОВОРИ:
1. Заинтересовано лице очигледно погрешно тумачи начин доказивања наведеног додатног
услова кадровског капацитета јер је конкурсном документацијом јасно дефинисано да
понуђачи као доказ о радном ангажовању могу доставити или фотокопије пријава на
осигурање за лица која су код понуђача запослена или уговор о радном ангажовању у складу
са чланом 197. или 202. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17-одлука Уставног суда и 113/17) за лица која нису запослена код понуђача.
Дакле, понуђачи су свакако у обавези да у оквиру понуде доставе доказе о радном ангажовању
за лица која ће бити задужена за извршење услуга које су предмет јавне набавке, без обзира
на основ њиховог радног ангажовања.
2. Наручилац ће изменити конкурсну документацију и ускладиће додатни услов пословног
капацитета који се односи на сертификате са начином његовог доказивања.

Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну
документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је
дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за набавку услугаСтручне услуге за реализацију пројекта "Постизање инклузивног социо економског
развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома", за Партију 3 - Обука
за унапређење вештина и знања у области различитих заната, ЈН МВ 25/2020 (1.2.85 у
Плану јавних набавки), продужен.
Крајњи рок за подношење понуда је 21. јул 2020. године до 12,00 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити 21. јула 2020. године у 13,30 часова, у
просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство
овлашћених представника заинтересованих понуђача.
Ово појашњење, измењену конкурсну документацију и обавештење о продужењу
рока за подношење понуда у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама
наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
www.pozarevac.rs.
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