Јавна набавка добара ЈН 1.1.3/2017 Намирнице и прехрамбени производи
Питање:
1. У конкурсној документацији – додатни услови – став 4.2 кадровски капацитет
наведено је да радници морају бити ангажовани искључиво уговором о раду на
неодређено време!
„Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако: има најмање 2,
квалификована запослена, на неодређено време који ће бити одговорни
за извршрње уговора на пословима производње односно испоруке предметних
добара“
Такође наводите да радници морају бити квалификовани !
1.1 ) У складу за Законом о раду и Законом о јавним набавкама појасните термин „
квалификован запослени „ у предметном поступку.
1.2 ) 2 кавалификована запослена на неодрађено време. Због чега у
предметном поступку у делу додатног услова кадровски капацитет захтевате да су
радно ангажована лица искључиво уговором на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ?
Позивамо се на досадашњу праксу републичке комисије за заштиту права
која је донела званичан став да је оваквим условом ограничена конкуренција међу
понуђачима, јер се тако понуђачима намеће одређени вид сарадње ( стални радни
однос ) са трећим лицима.
2. У моделу уговора наведено је под чланом 5. Амбалажа и начин паковања да
производи морају бити упаковани у одговарајућу амбалажу, при чему
транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од
загађења, расипања, квара и других промена. Амбалажа мора одговарати
технолошким захтевима за прехрамбене производе.
Молим појашњење за одређене позиције из техничке спецификације о каквом
се паковању испоручује наведено добро:
Партија 1:
- Пилећи паризер ( амбалажа ) ?
- Сланина ( амбалажа ) ?
- Свињска маст ( амбалажа ) ?
- Суви врат ( амбалажа ) ?
- Печеница
- Кулен
- Шунка у цреву
Партија 2:
- Сир фета
- Качкаваљ
- Посни качкаваљ

Одговор:
1.
1.1).Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако:
Мисли се на најмање два квалификованоа запослена по било ком основу који ће
бити одговорни за извршње уговора на пословима производње односно испоруке
предметних добара.
1.2).Што се тиче радника на неодређено, сматрамо да је понуђач у праву о
ограничавању конкуренције ако би се тражила искључиво радно ангажована лица
на неодређено време, јер се тако понуђачима намеће одређени вид сарадње ( стални
радни однос ) са трећим лицима, па ћемо самим тим и изменити конкурсну
документацију у делу да се реализација уговора о јавној набавци може поверити и
лицима које би понуђач ангажовао у складу са члановима 197-202 Закона о раду
Р.С.
2. Када се мисли на одговарајућу амабалажу то заначи да роба мора бити упакована
од стране продавца у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту робе и
који мора робу обезбедити од делимичног и потпуног оштећења при утовару,
транспорту, претовару и ускладиштењу.
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