ОПШТИНА БРУС
Председник општине
Комисија за спровођење поступка
јавне набавке радова бр.1
Број: 404-45/2017-II
Датум: 17.08.2017.године
На основу чл.63.став 3.Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број
124/12,14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку радова бр. 1- Извођење радова на
енергетској санацији објекта Дома здравља у Брусу, ламела Б и Ц је дана 17.08.2017.године
израдила
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку радова бр.1
Општини Брус потенцијални понуђачи упутили су захтеве дана 15.08.2017.године и
16.08.2017.године за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације за
јавну набавку радова бр.1 у коме су постављена следећа питања:
Питање 1Да ли се као доказ пословног капацитета тачка 2.конкурсне документације, уз Потврде
Наручиоца доставља фотокопија прве и последње стране Окончане ситуације или је потребно
достављати комплетну ситуацију?
Одговор:
Уз Потврде Наручиоца о реализацији закључених уговора доставља се фотокопија уговора на
који се потврда односи и довољно је доставити фотокопију прве и последње стране Окончане
ситуације по тим уговорима.
Питање 2У погледу додатних услова код кадровског капацитета, када се лице ( дипломирани инжењер
одговарајуће струке) ангажује уговором о делу, да ли је за испуњење услова довољно
доставити копију уговора о делу, лиценцу оверену печатом и потписану
( копија),
као и потврду издату од стране инжењерске коморе такође оверену печатом и
потписану( копија)?
Одговор:
У глави V конкурсне документације-Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и
76.Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, тачка
2.Додатни услови, подтачка 4)Кадровски капацитет наведено је да се као доказ траженог
кадровског капацитета за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача као доказ о
радном ангажовању доставља: уговор-фотокопија уговора о делу/уговора о обављању
привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући
М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално
осигурање и фотокопија личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије( уз сваку
лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им Одлуком
суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце).Фотокопије потврдe о
важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом. Дакле,
када се лице ( дипломирани инжењер одговарајуће струке) ангажује уговором о делу, за
испуњење услова кадровског капацитета, потребно је доставити: фотокопију уговора о делу,
одговарајући М образац у складу законом о раду односно законом о доприносима за обавезно
социјално осигурање, фотокопију личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије о
важности лиценце која се мора оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом , а која
може бити фотокопија.
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