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Број: 14375/7 
Дана, 16.12.2013. године. 
 
 

 
СВИМ  ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ  

ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, 
ПО ПРЕДМЕТУ  

(ЈН 25/13) 
 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњења везана за конкурсну документацију за јавну набавку ЈН бр. 25/13,  
(Циркуларно писмо) 

 
 
 
ПИТАЊЕ 1. 
 
Треба да учествујемо и дамо понуду у Вашој јавној набавци ЈН 25/13-набавка горива, 
Купац Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Југоисток доо Ниш. 
Као један од услова који треба да испунимо да би могли да учествујемо у овој  јавној 
набавци је  
-Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом.Као довољан кадровски 
капацитет Купац захтева да имамо 80 радника запослених на одређено или на 
неодређено време, са пуним радним временом (40 радних сати недељно),или радно 
ангажованих по били ком основу, распоређеним на радним местима продаваца,точиоца 
горива на бензинским станицама и за њих треба да доставимо М обрасце. 
Пошто NIS више нема стално запослене продавце на бензинским станицама као доказ 
за довољан технички капацитет приложиће  
- Списак 80 запослених преко лизинга тј.преко “Manpower” Београд,као радно 
ангажоване по било ком основу 
- М обрасце за њих. 
- Копију уговора ,прву и последњу страну са “Manpower” Београд. 
 
Уједно Вас обавештавамо да у обрасцу понуде уписујемо да понуду подносимо 
самосталнo.Потребно је да потпишемо и образац ИЗЈАВЕ да понуду подносимо 
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
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1.Значи наша понуда ће бити поднета самостално-Да ли је то у реду с обзиром на 
напред наведено ? 
2.Потписаћемо образац ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ-Да ли је то у реду с обзиром 
на напред наведено ? 
 
 
ОДГОВОР: Сматра се да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, 
уколико има 80 запослених на одређено, неодређено време или радно ангажованих 
радника.  То што сте ви ангажовали раднике преко друге фирме, потребно је да у 
погледу захтеваних доказа доставите све ово што сте напред навели.  
У том случају се сматра да понуду подносите самостално и дужни сте да приложите 
изјаву о независној понуди. 
 
 
 

Председник 
 Комисије за јавну набавку ЈН 25/13 

                                                                                             Сузана Станковић-Рогановић 


