РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-83/2019
Датум: 15.8.2019. године
Београд, Његошева 77
Предмет: Одговор на питањe потенцијалног понуђача у вези са отвореним поступком јавне набавке
за извођење радова на уређењу управне зграде Градске општине Врачар (интерни број ЈН:
404/2-83/2019).
Питањe 1:
Да ли је довољно доставити прву и последњу страну уговора?
Одговор 1:
У Конкурсној документацији, као докази за пословни капцитет, наведени су:
- Изјава – потврда референтне листе o извршеним грађевинским, грађевинско - занатским и
инсталатерским радовима и поштовању уговорних обавеза подносиоца понуде према ранијим
наручиоцима (Образац изјаве - потврде референтне листе се налази у склопу Конкурсне
документације),
- фотокопије уговора (прва и последња страна) за које је поднета Изјава.
Дакле, потребно је доставити Изјаву – потврду референте листе и фотокопије прве и последње
стране уговора.
Питањe 2:
Да ли је довољно као доказ кадровског капацитета доставити само фотокопију Ма обрасца?
Одговор 2:
У Конкурсној документацији, као докази за кадровски капацитет, наведени су:
- фотокопија правног основа радног ангажовања (уговора о раду, уговора о делу, уговора о
обављању привремених и повремених послова, и слично у смислу Закона о раду) или фотокопија М
обрасца;
- фотокопије важећих лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије за лиценциране
инжењере и потврде о важности издатих лиценци које нису старије од годину дана;
- фотокопија Уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање
послова безбедности и здравља на раду издатог од стране Министарства за рад и социјалну
политику – Управа за безбедност и здравље на раду и важеће лиценце за безбедност и здравље на
раду за лице запослено на овим пословима, а уколико је ангажовано правно лице или предузетник
доказ (уговор) о ангажовању правног лица или предузетника за обављање ове делатности;
- списак радно ангажованих на меморандуму.
Дакле, могуће је доставити само копију М обрасца, без фотокопије правног основа радног
ангажовања, а уз то је неопходно доставити и фотокопије важећих лиценци и потврде о важности
истих, не старије од годину дана (за инжењерр), фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду издатог од
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стране Министарства за рад и социјалну политику – Управа за безбедност и здравље на раду и
важеће лиценце за безбедност и здравље на раду за лице запослено на овим пословима, а уколико је
ангажовано правно лице или предузетник доказ (уговор) о ангажовању правног лица или
предузетника за обављање ове делатности (за лице одговрно за безнедност и здравње на раду), као и
списак радно ангажованих на меморандуму понуђача.
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