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ПРЕДМЕТ: Одговор на Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације у поступку   

                       бр. 92-633 ЈНМВ-У-01/2019 за јавну набавку услуга агенције за људске ресурсе  

                        

 

             Наручиоцу је електронском поштом дана 26. 3. 2019.год. у 15:20 часова, од стране заинтересованог 

лица, достављен документ са следећим садржајем: 

 

„ 1. На страни 7/33, као додатни услов, тачка 3. наводите да је потребно да понуђач поседује 

довољним кадровским капацитетом 10 запослених лица на неодређено време или радно 

ангажованих уговором о делу или другим уговором о радном ангажману који је регулисан Законом 

о раду, а на страни 8/33 упутство како се доказује испуњеност услова стоји  40 запослених радника. 

Молимо вас појасните  који од ова два података је потребно доставити, да ли 10 или 40 запослених 

радника? 

 

2. Да ли  се  преузимају садасњи радници на овим пословима?“ 
 

 

У складу са чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, наручилац објављује на Порталу јавних набавки 

и својој интернет страници www.jkpzelenilo.co.rs   

 

 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ 

 

 

1.  Неоходно је доставити 10 М образаца, сагласно наведеном захтеву у погледу кадровскг минимума како 

је наведено у поглављу IV, на стр. 7/33 конкурсне документације . Наручилац је на стр.8/33 у 

навођењу доказа које је потребно доставити у тч. 3) направио техничку грешку. Обзиром да је 

захтевани услов најмање 10 (десет) запослених, следи да је и доказ потребан за 10 запослених лица.   

 

2.  Пословна политика наручиоца је да у свом делокругу рада задржи постојеће али и повећа обим и 

динамику радова колико је у могућности и квалитет својих услуга, тако да лица која су до сада ангажована 

на овим пословима, а која су квалитетно и одговорно обављала поверене послове задржи и на даље.     

 

Контакт за додатне информације : Служба за јавне набавке тел.013/347-147 локал 108 или   

е-mail: javne.nabavke@jkpzelenilo.co.rs 

 

 

 

           Комисија за јавну набавку 

           бр. 92-633 ЈНМВ-У-01/2019 

 


