ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења конкурсне документације за ЈН О4/19-М
Поштовани,
У вези са јавном набавком за пружање геодетских услуга ЈН бр.04/19-М:
1. Молимо Вас да измените услов који се тиче финансијског капацитета, у којем тражите као
доказ финансијски извештај за 2018 год, обзиром да у тренутку расписивања ове јавне
набавке, финансијски извештај за прошлу годину још увек није објављен од стране АПР-а.
2. Зашто тражите да као доказ за испуњење кадровског капацитета, доставимо радне књижице
за запослене, када је Правилник о радној книжици (Сл. гласник "РС" бр.17/97) престао да важи
01.01.2016 год., због чега више не постоји обавеза издавања радних књижица запосленима.
Молимо Вас да овај услов измените.
3. Зашто тражите да као доказ за испуњење кадровског капацитета, доставимо искључиво
уговор о раду или уговор о привременим пословима, када према Члану 197. Закона о раду,
Послодавац може да закључи са запосленим уговор о привременим пословима за послове који
по својој природи не трају дуже од 120 кал. дана. С обзиром да се Уговор о вршењу услуга, по
овој јавној набавци, потписује на период од 12 месеци, сматрамо да је овај услов у супротности
Закону о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС).
Молимо Вас да нам дозволите да као доказ радног ангажовања доставимо Уговор о делу или
Уговор о допунском раду, који су у складу са предметним Законом о раду.

4. Шта подразумевате под овереном копијом М пријаве на обавезно социјално осигурање?
Пореска управа не оверава ове документе, већ издаје електронску потврду да је пријава
примљена у јединствену базу Централног регистра, где се веродостојност података може
проверити путем портала ЦР.
5. Ко плаћа трошкове Републичког геодетског завода за издавање података?
6. Молимо Вас да појасните ставку 11. на страни 23. где се тражи цена за снимање стамбеног
заједничког простора, што значи, ходника у згради, подрума...(све сем стана), а јединица
мере је стан?

ОДГОВОР
Поштовани,
Хвала Вам што сте нам указали на грешке које смо направили приликом сачињавања конкурсне
документације. На основу члана 20, став 1. Закона о јавним набавкама (" Сл. гласник РС"
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) шаљемо Вам додатне информације као одговор на Вашe захтевe
за додатним појашњењима везано за ЈН 04/19-М, који сте нам проследили 04.03.2019.године.
1. На страни 8 у делу Финансијски капацитет табела
-

Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности

-

Финансијски извештај за 2016, 2017. и 2018. годину

мења се и сада гласи:
-

Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности

-

Финансијски извештај за 2015, 2016. и 2017. годину

2., 3. и 4. На страни 9 у оквиру поглавља Кадровски и технички капацитет табела
- фотокопије радних књижица уговори о раду или уговори о привременим
пословима и оверене фотокопије образаца М пријава-промена и одјава на
обавезно социјално осигурање.
- фотокопије саобраћајних дозвола и друга документација којом се
доказује врста, тип, модел возила, машина, апарата и опреме, са доказима
о власништву или уговорима о лизингу.

мења се и сада гласи:
- фотокопије уговора о раду, уговора о делу или уговора о допунском раду
и фотокопије образаца на обавезно социјално осигурање.
- фотокопије саобраћајних дозвола и друга документација којом се
доказује врста, тип, модел возила, машина, апарата и опреме, са доказима
о власништву или уговорима о лизингу.

5. Наручилац плаћа трошкове Републичког геодетског завода за издавање података.
6. На страни 23., члан 1, ставка 11.

11.

Снимање стамбеног
заједничког простора у
згради-објекту са
рачунањем нето корисне
површине и израдом
геодетског снимка у
складу са стандардима

1 стан

мења се и сада гласи

11.

Снимање стамбеног
заједничког простора у
згради-објекту са
рачунањем нето корисне
површине и израдом
геодетског снимка у
складу са стандардима

1м2

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

ЈП „ГСА“ Панчево
Комисија за јавну набавку

