РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Црна Трава
Број: 404-48/2020-02
Датум: 04.05.2020. године
Црна Трава

Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-48/2020-02 за јавну набавку
радова на реконструкцији (уређењу) и адаптацији за вишенаменско коришћење јавне
пијаце у Црној Трави у поступку јавне набавке мале вредности.
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како
следи:
Дана 04.05.2020. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је мејл Комисији којим
потенцијални понуђач тражи додатна појашњења, и то:
1. Kао заинтересовани понуђач за учешће на тендеру за радове на пијаци тражимо
да нам у законском року дате одговоре односно појашњење и извршите измену
тендерске документације.
1/ Kод додатних услова под тачком 3. у погледу доказивања кадровског
капацитета после измене од 29.04.2020. године омогућили сте да се и Уговором о
делу може доказивати кадровски капацитет. Упозоравамо Вас да Уговор о делу
није валидан доказ кадровског капацитета и супротан је члану 7 став 1 тачка 12
ЗЈН а све то у вези са Законом о раду, нарочито за одговорне извођаче радова и
лица са неопходним лиценцама. Уговор о делу може се закључити само за радна
места која нису систематизована код понуђача и која нису у оквиру делатности
послодавца /чл.19 ЗОР/.

1. Одредба тендерске документације којој се предвиђа да се кадровски капацитет
може доказивати и уговором о делу није у супротности са чланом 7. став 1.
тачка 12. Закона о јавним набавкама. Наиме, чланом 7. Закона о јавним
набавкама прописани су случајеви у којима се овај Закон не примењује, па је
тако тачком 12. прописано да се одредбе Закона о јавним набавкама не
примењују у ситуацијама заснивања радног односа и рада ван радног односа,
осим уговгора о делу. Дакле, цитирана одредба се уопште не односи на
доказивање кадровског капацитета.

Што се тиче приговора да наведена одредба тендерске документације није
сагласна са чланом 199. Закона о раду, Наручилац износи свој став:
Чланом 199. став 1. Закона о раду прописано је да послодавац може са
одређеним лицем да закључи уговор о делу ради обављања послова који су ван
делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку
одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног
посла. Но, и поред овакве одредбе Закона, у пракси је распрострањена појава да
послодавац за обављање посла из своје надлежности закључује уговор о делу.
Међутим, евентуално непоштовање одредаба Закона о раду од стране
послодавца приликом закључивања овог уговора није од утицаја на предметну
јавну набавку. Надзор над применом Закона о раду, других прописа о радним
односима, општих аката и уговора о раду којима се уређују права, обавезе и
одговорности запослених врши инспекција рада, која може наложити мере на
које је овлашћена уколико утврди неправилност. Стога ће Наручилац
прихватати и уговор о делу као доказ кадровског капацитета уколико из
садржине уговора јасно и недвосмислено произлази да је лице радно
ангажовано за обављање посла на који се тендер односи.
Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-48/2020-02 од
22.04.2020. године.
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