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ПРЕДМЕТ: Oдговор  на  захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  у  вези  са
припремањем понуде за  поступак  јавне  набавке  мале вредности –  Набавка услуге
снимања промотивних видеа XI-13-404-161/2017

Наручилац  је  дана  26.07.2017.  године  примио  путем  електронске  поште  захтев  за  додатним
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде  за поступак јавне набавке мале
вредности – Набавка услуге снимања промотивних видеа, број XI-13-404-161/2017 који гласи:

Поштовани,  
Молим Вас да нам појасните следеће: Да ли је, уз документацију за јавну набавку коју сте објавили, а
коју планирамо да попунимо и пошаљемо - неопходно придодати и Уговоре о делу са сарадницима
који  би  били  ангажовани  на  реализацији  филма  (сценариста,  редитељ,  монтажер…)?

Или се Уговори о делу помињу у оквиру касније фазе, када једна од продукција потпише Уговор са
градом Панчевом и почне реализацију филма - па се Уговори о делу са сарадницима помињу као
неопходни услов када се почне рад на пројекту?
 

Или је Уговоре о делу са сарадницима неопходно послати сада, уз осталу конкурсну документацију са
другим траженим документима?"
 

Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:
Уколико потенцијални понуђач нема ангажоване раднике по основу уговора о раду или уговора о
привременим и повременим пословима или уговора по другом правном основу, онада као један од
доказа о испуњености постваљеног услова кадровског капацитета доставља уговоре о делу.

Уговоре  о  делу  је  неопходно  доставити  уз  понуду  и  осталу  конкурсну  документацију  са  другим
траженим  документима и  осталим  доказима  о  испуњености  прописаних  услова  за  учешће  у
предметном поступку јавне набавке, а који су наведени у конкурсној документацији, у поглављу IV
Услови  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  из  чл.  75.  и  76.  Закона  и  Упутство  како  се  доказује
испуњеност тих услова, и у тачки 2. Упутство како се доказује испуњеност услова наведеног поглавља
конкурсне документације.
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