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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и
68/15) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА- јавне набавке-услуге - бр.У 15-

01 текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност
Дана 02.10.2015. године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр.У 15-01 у коме се
наводи следеће:

1. Зашто Вам нису исти критеријуми за кадровски капацитет?
- Закон о раду је изједначио стални радни однос и радни однос по уговору о
ангажовању.
Под редним бројем 3 основ ангажовања радника је изједначен:уговор о раду,
уговор о делу или уговор о повременим ипривременим пословима.
Под редним бројем 6 тражите радни однос без уговора о ангажовању, тражите М
обрасце и радне књижице.
2. За коју тачку структуре цене је везано мерење протока и квалитета ваздуха?
Набавка је везана за услуге Противпожарне заштите по чл.28, 40, 43 и 44 Закона о
заштити од поажара и Правилника о техничким нормативима, све то не подразумев
Мерење протока и квалитета ваздуха.
То је регулисано другим законима и није предмет набавке.
Наручилац даје следеће одговоре:
Одговор на питање број 1:
Усваја се примедба понуђача и захтева се и под редним бројем 3 обавезан услов да
понуђач у свом радном односу мора имати запослене у сталном радном односу, што се
доказује фотокопијом М обрасца као и фотокопијом радне књижице,као и под редним
бројем 6.
Одговора на питање број 2:
Мерење протока и квалитета ваздуха је неопходан услова да би се извршила контрола
квалитета предметних услуга чишћења, које јесу предмет јавне набавке, па у вези питања

за коју тачку структуре цене је везано мерење протока и квалитета ваздуха, одговор је:за
тачку структуре цене чишћења вентилационих канала.
Комисија за јавну набавку

