Питања:

Одговори:
1. Наручилац је конкурсном документацијом предвидео да понуђач
има минимум 90 запослених на неодређено или одређено време. У складу са
наведеним понуђач може имати и лица ван радног односа и то по основу уговора о
привремено и повременим пословима, који трају 120 радних дана у току године, с
обзиром на то да је рок за извођење радова који су предмет ове јавне набавке 180
дана, али је то без значаја за оцену испуњености додатног услова који се односи на
кадровски капацитет. Такође, радно ангажовање, уговором о делу, за обављање
послова који су ван делатности послодавца, чији је предмет самостална израда или
оправка одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или
интелектуалног посла, у овом случају, не задовољава тражени критеријум
Наручиоца. Нема дилеме да се под „запосленим лицем“ сматра свако лице које са
правним лицем као послодавцем има закључен уговор о раду на неодређено или
одређено време, а у складу са прописима о раду и као такво је пријављено
надлежним организацијама обавезног социјалног осигурања. Питање је да ли се
„лицем запосленим у правном лицу“ у смислу цитираних одредаба, може сматрати
и оно физичко лице коме је извршење одређеног посла поверено по основу уговора
о делу са правним лицем те следствено, да ли се у том случају посао обављен од
овог физичког лица сматра послом обављеним од стране правног лица коме је и
поверено одлуком Наручиоца. У прилог изнетог је Правни став утврђен на
заједничкој седници Кривичног и Грађанског одељења Врховног касационог суда
08.06.2016 године. Уколико је и постојала, пракса Управе за јавне набавке и
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, не би смела
да одступа од изнетог Правног става Врховног касационог суда.
2. Уколио би неки од захтеваних сертификата истицао у току трајања
уговора, понуђач је дужан да током трајања уговора прати процесе усаглашавања и
обезбеди поседовање одговарајућих сертификата, о чему у понуди може
доставити изјаву оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача.
3. Образац бр. 1 је објављен на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца дана 19.03.2018. године.
4. Ради лакшег припремања понуда Образац спецификације радова
сачињен је посебно и Наручилац нема предмер радова у excelu.

