ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ УГОВОРИ О ДЕЛУ/УГОВОРИ О АУТОРСКОМ ДЕЛУСТРУЧНИ СПОЉНИ САРАДНИЦИ ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, КОЈА ЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА КАО
ЈАВНА НАБАВКА О-02/2014, дана 03. ЈУНА 2014

1. ПИТАЊЕ: молим вас да ми одговорите на следеће питање, које врсте
уговора су предвиђени за партије 4, 9 и 10? ОДГОВОР: Понуђачи не
треба да буду оптерећени и да врше квалификацију (одређују) шта је
ауторско дело а шта не, а шта је класичан уговор о делу на основу Закона
о облигационим односима и Закона о раду који на ближи начин уређују
ову материју. Наручилац ће приликом сваког конкретног уговора и
извршеног посла одредити и извршити правну квалификацију о ком типу
уговора се ради. Значи на местима где треба да заокружите врсту уговора
та рубрика може да остане празна;
2. ПИТАЊЕ: Да ли за партије 4, 9 и 10 треба достављати меницу?
ОДГОВОР: за наведене партије није неопходно достављати било које
средство обезбеђења па ни менице. Авансно плаћање наручилац није
предвидео;
3. ПИТАЊЕ: На који начин и када доказујем да нема сукоба интереса?
ОДГОВОР: Приликом појединих послова које будете обављали а након
избора сваки понуђач ће потписивати типске изјаве које ће припремити
наручилац у којима ће на јасан начин бити презентовано шта је сукоб
интереса, која лица су повезана лица и какве штетне последице ће трпети
ако се конкретни посао буде обављао а сукоб постоји;
4. ПИТАЊЕ: Положила сам испит за лиценцу дозволу за рад али је никада
од Министарства просвете нисам добила. Како могу да докажем да је
имам и испуним услов и конкуришем за поједине партије?ОДГОВОР:
Довољно је да приложите потврду коју сте добили од Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у којој стоји да сте предвиђени
испит положили, или потврду о положеном стручном испиту за рад у
образовању. Такође исто важи и за дипломе које сте стекли на
високошколским установама, ако их нисте добили од надлежних
образовних институција довољно је да приложите уверење да сте
дипломирали, стекли одређени степен образовања и стекли одређена
права која вам на основу тога по закону припадају.
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