ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д.

Број набавке: ЈНМВ 13/2015
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Предмет поступка: услуге обезбеђења
Назив и ознака из Општег речника набавке: 79710000 – услуге обезбеђења
Број документа: 60 бр. 13/2015/4
Датум: 15.06.2015. године
Верзија документа: 1
Појашњења у вези конкурсне документације услуга обезбеђења у
Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности
У вези постављеног питања потенцијалног понуђача које се односи на
конкурсну документацију 60 бр 13/2015/3 од 05.06.2015. године за набавку
услуге обезбеђења, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015), у даљем тексту Закон, наводимо
питањe и обавештавамо Вас о следећем:
Питање број 1.
Датум постављања питања: 11.06.2015. године
„У тендерској документацији сте навели следеће:
Понуђач мора да има минимум 10 запослених чији су уговори о раду
закључени на неодређено време на пословима обезбеђења, пре објављивања
позива за подношење понуде, и који морају да имају положен испит заштите од
пожара. Нaпoмињeмo нaручиoцу дa Зaкoн о рaду пoзнaje слeдeћe фoрмe рaднoг
oднoсa; рaдни oднoс нa oдрeђeнo и рaдни oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe, кao и
фoрмe aнгaжoвaњa ( приврeмeнo пoврeмeни пoслoви и угoвoр o дeлу) oбe oвe
фoрмe (oдрeђeнo и нeoдрeђeнo) су jeднaкe прeд зaкoнoм. Taкo дa ви кao
нaручилaц нe мoжeтe дa чинитe дискриминaциjу кoд oвoг дoдaтнoг услoвa и дa
зaхтeвaтe oд пoнуђaчa дa имajу зaпoслeнe нa нeoдрeђeнo врeмe. Смaтрaмo дa je
oвo дискриминaтoрски услoв jeр нa oвaj нaчин oнeмoгућавaтe другим
пoнуђачимa дa учeствуjу кojи имajу рaдникe приjaвљeнe нa oдрeђeнo врeмe.“
Одговор на питање број 1.
Датум одговора: 15.06.2015. године
Oбавештавамо Вас:
„Oбавештавамо Вас да ће Нaручилaц за испуњење додатног услова, а који се
односе на кадровски капацитет, прихвaтити форме радног ангажовања у складу
са Законом о раду. Измена конкурсне документације, биће у складу са чланом
63, став 1. Закона, објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца www.crhov.rs, линк јавне набавке.“
Комисија за јавну набавку
мале вредности
Централни регистар, депо и клиринг
хартија од вредности
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