Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Број: 404-02-45/4/2016-08

Датум: 02.08.2016. године
Београд

Предмет: отворени поступак јавне набавке услуга – Израда приручника за обуку
енергетских менаџера за област индустријске енергетике, ЈН 9/16
Наручилац је дужан, према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), да у року од три дана од
дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Питањe 1: Како се доказује радно искуство?
Одговор 1: У Поглављу 2 - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова, на
страни 8 конкурсне документације, назначено је: попуњен и достављен образац –
списак експертског тима – Поглавље 4. У Поглављу 4 – Обрасци, на страни 18
конкурсне документације, дат је наведени образац.
Питањe 2: Да ли су личне потврде о извршеним пословима експерата, а које су
прибављене од раније валидне за овај јавни позив?
Одговор 2: У Поглављу 2 - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова, на
страни 8 конкурсне документације, назначено је: попуњен и достављен образац –
списак извршених услуга од стране наручиоца за које је експерт пружио наведене
услуге – Поглавље 4. У Поглављу 4 – Обрасци, на страни 19 конкурсне документације,
дат је наведени образац. Потврда наручиоца за кога је експерт извршио послове из
тражених области издата раније се прихвата уколико садржи све елементе наведене у
обрасцу.
Питањe 3: Уколико је експерт који је члан експертског тима у садашњем тренутку
незапослен, да ли је склопљен Уговор о ауторском делу са Извршиоцем посла у коме је
специфициран период ангажовања експерта и бруто цена његовог ангажовања довољан
као документ који доказује ангажовање експерта?
Одговор 3: У Поглављу 2 - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова, на
страни 8 конкурсне документације, назначено је: сви експерти морају бити запослени на
неодређено време или одређено време или радно ангажовани уговором о делу (с тим
да је потребно да период ангажовања лица запослених на одређено време и радно
ангажованих уговором о делу траје током трајања уговора), а доказ је: копије
обрасца М - Пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање или други
одговарајући образац из којег се види да су лица пријављена на пензијско осигурање као
запослени, као радно ангажовани на основу уговора о делу, односно обрасца М-УН –
пријава о уплати доприноса по основу уговорне накнаде, односно накнаде по основу
уговора о допунском раду и висини те накнаде (за лица ангажована уговором о
делу, а истовремено осигурана по другом основу). Из наведеног произилази да је
довољна копија Уговора о делу, који временски покрива трајања уговора за предметну
набавку са висином накнаде.
КОМИСИЈА

