Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-51/2018-12/20
Датум: 14. фебруар 2019. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ИЗМЕНА
ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у отвореном поступку
- одржавањe и унапређење комуникационе мреже правосуђа редни број 36/2018

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 8.
фебруара 2019. године у 15.20 сати, којим се мења одговор број: 404-02-51/201812/16 од 11. фебруар 2019. године, и то на питање под редним бројем 8:
8. Питање заинтересованог лица:
Као додатни услов у смислу члана 76. ЗЈН-а, за учествовање у поступку јавне
набавке је захтевано да понуђач располаже одређеним кадровским капацитетом.
Доказ о испуњености наведеног услова је достављање: пријаве на обавезно
социјално осигурање и уговора о раду или потврда послодавца о врсти радног
односа или уговора о делу или уговора о допунском раду или уговора о
привременим и повременим пословима. Да ли је у случају ангажовања по основу
уговора о делу довољно, уговора о допунском раду или уговора о доставити само
уговор о делу, или уговора о привременим и повременим пословима довољно
доставити само наведене уговоре или је потребно достављати и неки додатни
доказ: потврду послодавца и сл.?
8. Одговор Комисије:
Није потребно достављати и неки додатни доказ. Односно, докази о правном
основу радног ангажовања су алтернативно постављени. Понуђач треба да достави
један од следећих доказа: пријаву на обавезно социјално осигурање или уговор о
раду (одређено или неодређено време) или потврду послодавца о врсти радног
односа или уговор о делу или уговор о допунском раду или уговор о привременим
и повременим пословима.
У складу са датим одговором Комисија ће извршити измену конкурсне
документације и продужити рок за достављање понуда.

Комисија за јавну набавку
- Марио Малетић, дипломирани правник;
- Владимир Пејчић, дипломирани правник;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада;
- Ана Ђилас, дипломирани правник;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

