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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговорe на
захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у
отвореном поступку јавне набавке чији су предмет услуге, Анализа стања капацитета
инспекција свих локалних самоуправа за обављање поверених послова, редни број
јавне набавке О/4-2018.
Питање: „На страни 10, испуњених додатних услова, алинеја 2, изјава о
консултантима/експертима који ће бити одговорни за извршење уговора о јавној
набавци, у напомени је, између осталог, наведено: „уколико понуђач за реализацију
уговора о јавној набавци ангажује лица по основу уговора о делу, поред наведених
доказа, потребно је доставити и конкретан уговор о делу...
Молимо Вас да нам дате одговор да ли поред уговора о делу долази у обзир
закључивање:
уговора о ауторском делу са консулатима, имајући у виду да предмет јавне
набавке функционална анализа ради утврђивања стања и капацитета инспекција у
локалним самоуправама и припреме препорука за подизање капацитета и унапређење
организације рада инспекција на локалу, што представља ауторско дело.
уговора о техничкој сарадњи са предузетницима односно адвокатима, имајући у
виду да они, у складу са законом, не закључују уговоре о делу“
Одговор: Имајући у виду да се уговор о делу, осим за послове који се односе на
грађење, оправку неке ствари, извршење неког физичког рада, може односити и на
стварање уметничких и научних дела, као доказ кадровског капацитета може се
доставити и уговор о ауторском делу.
Уговор о пословно-техничкој сарадњи није основ ангажовања по Закону о раду.
Наиме, по Закону о раду поред Уговора о раду на одређено и неодређено време, основ
ангажовања радника представља и Уговор о привременим и повременим пословима,
Уговор о делу, Уговор о допунском раду.
Овај одговор представљају саставни део Конкурсне документације.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
Комисија за јавну набавку О/4-2018

