Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Број: 404-02-36/3/2015-08

Датум: 1708.07.2015. године
Београд

Предмет: јавна набавка услуга у отвореном поступку - програмирање базе
података за енергетске прегледе и систем енергетског менаџмента
Наручилац је дужан, према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15, у даљем тексту: ЗЈН), да у року од три дана пошаље
одговор заинтересованом лицу у писаном облику и да истовремено ту информацију
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питањe 1:
У погледу захтеваних додатних услова у погледу располагања неопходним кадровским
капацитетима, на страни 13/45 под тачком 7.) конукрсне документације, захтевате да
понуђач располаже са најмање 3 запослена на неодрђено време или одређено време или
радно ангажованих уговором о делу (с тим да је потребно да период ангажовања лица
запослених на одређено време и радно ангажованих уговором о делу траје током трајања
уговора). Као доказе захтевате одговорајући уговори и М обрасци, али и копија дипломе
техничког факултета.
С обзиром да се ради о специфичним знањима и техничком образовању, молимо Вас да
прецизирате које области техничког образовања или које факултетске дипломе су
прихватљиве, или је на пример прихватљива и диплома Технолошко – металуршког
факултета, студијски програм Хемијско инжењерство, односно диплома
Пољопривредног факултета студијски програм Фитомедицина.
Одговор 1:
Прихватљиви факултети су: архитектонски, грађевински, саобраћајни, машински,
електротехнички,
математички,
рударско-геолошки,
технолошко-металуршки,
организационих наука.
Прихватљива је диплома Технолошко – металуршког факултета, студијски програм
Хемијско инжењерство, а није прихватљива диплома Пољопривредног факултета
студијски програм Фитомедицина.
Питањe 2:
Молимо Вас да нам појасните да ли је прихватљива диплома одговарајућег техничког
факултета са 3 године образовања – ''Bechelor’’ по новом систему?

Одговор 2:
Прихватљива је уколико је диплома одговарајућег техничког факултета са 3 године
образовања – ''Bechelor’’ по новом систему дата за основне академске студије у износу
од 180 ЕСПБ.
Питањe 3:
Молим Вас да нам појасните да ли је прихватљиво ангажовање људи и на други начин у
складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014), осим наведених начина ангажовања у оквиру конкурсне документације.
Одговор 3:
Није прихватљиво ангажовање људи на други начин за тражена најмање 3 запослена.
Они су носиоци извршења услуге програмирање базе података за енергетске прегледе и
систем енергетског менаџмента за Норвешки пројекат у трајању од 12 месеци, стога
нисмо узимали у обзир друге начине (нпр: привремени и повремени послови, трају 120
радних дана у календарској години). Понуђач може да има поред траженог минимума од
3 запослена, ангажоване и на други начин.

