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ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије за јавну набавку бр. 2
Комисији за јавну набавку радова на санацији и реконструкцији објекта
Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија, Издвојено одељење Врхпоље, редни број
ЈН 12/2019, дана 23.04.2019. године, упућена су следећа питања, односно захтев за
појашњењем конкурсне документације:
Питање 1: Да ли општина Љубовија има уговор са неком фирмом
регистрованом за збрињавање опасног отпада?
Одговор 1: Не, општина Љубовија нема закључен уговор за збрињавање
опасног отпада. На сајту Агенције за заштиту животне средине налази се евиденција
свих оператера који поседују дозволе за све врсте отпада у Републици Србији, линк:
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20174&id=20055&akcija=ShowExternal
.
Користећи шифре отпада наведене у Каталогу отпада можете утврдити који оператери
поседују дозволе за одлагање опасног отпада који садржи азбест.
Питање 2: Као један од додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
одређен је и услов у погледу кадровског капацитета, а који подразумева да понуђач
располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења
уговора о јавној набавци, за које је доказ за носиоце лиценци који нису запослени код
понуђача: 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.
У ситуацији када понуђач као доказ о правном основу ангажовања доставља
уговор о делу којим је ангажовао одређено лице за извршење послова који се тичу
предмета набавке, исти не може у понуди доставити М-УНК образац за то лице,
обзиром да се образац М-УНК подноси надлежном органу, одговарајућој филијали
фонда за ПИО тек након што наведено лице изврши дело за које је ангажован уговором
о делу, а у року од три дана од дана уплате доприноса. Из наведеног разлога, понуђач
који доставља уговор о делу не може приликом подношења понуде доставити и М-

УНК образац. Молимо Вас да у складу са наведеним измените конкурсну
документацију у погледу доказа који је потребно доставити у случају ангажовања лица
путем уговора о делу?
Одговор 2: С обзиром на напред наведено и чињеницу да се М-УНК образац
као доказ ангажовања добија тек након реализованог уговора, наручилац ће за носиоце
лиценци који су ангажовани код понуђача уговором о делу као валидан доказ
прихватити фотокопију наведеног уговора.
Питање 3: Да ли могу да се доставе потврде Наручилаца о реализацији
закључених уговором са ранијим датумом издавања?
Одговор 3: Конкурсном документацијом на страни 25/202 је предвиђено да
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном
Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на
њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи
Образац из Конкурсне документације и то:
- назив и адресу наручиоца,
- назив и седиште понуђача,
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда,
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у
уговореном року,
- врста радова,
- вредност изведених радова,
- број и датум уговора,
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може
користити,
- контакт особа наручиоца и телефон,
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.
Комисија за јавне набавке ће прихватити потврде Наручилаца о реализацији
закључених уговора са ранијим датумом издавања, с тим да исте морају садржати све
напред наведене елементе.
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