ПУ „МИЛИЦА НОЖИЦА“
ВЛАДЕ ДАНИЛОВИЋА БР.9
ДЕЛ.БР: 11734/1
ДАТУМ: 12.12.2019.године
ВАЉЕВО
Предшколској Установи „Милица Ножица“, у складу са чланом 63. став 2. и
став 3. Закона о јавним набавкама и упутству из конкурсне документације,
достављен је захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за ЈН.Бр. 1.2.2/2019 од стране понуђача:
ПИТАЊЕ БР.1 :
 Молимо Вас да дефинишете рокове за сваку од тражених фаза (ИДР, ИДП и
ПЗИ) а не за све кумулативно, с обзиром да се након сваке фазе чека на
добијање локацијских услова, решења о извођењу радова итд...
ОДГОВОР БР.1 :
 Наручилац је рок дефинисао у члану 5. модела уговора који се налази на
страни 21 конкурсне документације. У пројектном задатку на страни 26
конкурсне документације наручилац је дефинисао обрачун дана рока :
- рок за завршетак рада је 90 дана од дана потписивања уговора.
- у рок се не рачуна време чекања на добијање услова, дозвола и
сагласноти у оквиру обједињене процедуре.
ПИТАЊЕ БР.2 :
 Молимо Вас да из конкурсне документације и пројектног задатка избаците
геотехнички елаборат који по закону није обавезан за санације и
реконструкције.
ОДГОВОР БР.2 :
 Геотехнички елаборат је захтеван чланом 4. модела уговора који се налази
на страни 21 конкурсне документације и то првенствено због израде
пројекта партерног уређења што је дефинисано у пројектном задатку на
страни 25 конкурсне документације.
ПИТАЊЕ БР.3 :
 Молимо Вас да из конкурсне документације избаците техничку контролу као
обавезу извршиоца с обзиром да по закону није обавезна за ИДП фазу

ОДГОВОР БР.3 :
 Конкурсном документацијом је захтеван ИДР, ПГД, ПЗИ тако да наручилац
остаје при ставу да је потребна техничка контрола.
ПИТАЊЕ БР.4 :
 Кадровски капацитет – дипломирани инжењери – да ли је потребно
доставити копије потврде о важењу лиценце Инжењерске коморе Србије,
Појашњење : у складу са изменама и допунама Закона о планирању и
изградњи (Службени гласник РС 83/2018) од 06.11.2018. године, у
саопштењу Министарства Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од
08.12.2018. год стоји :
„личне и остале лиценце које су издате у складу са до сада важећим
законом остају на снази осим уколико се стекну услови за њихово
одузимање у складу са законом и по законским актима донетим на основу
њега. Важење лиценце није условљено плаћањем годишње чланарине у
инжењерској комори. У наведеним изменама закона о планирању и
изградњи (члан 161-166) јасно је да је обавеза издавања лиценци, као и
формирање регистра лиценцираних инжењера, у потпуности прешло из
инжењерске коморе Србије, на надлежно министарство.
С тога Вас молимо да услов за достављање понуда изоставите као услов за
доказивање кадровског капацитета.
ОДГОВОР БР.4 :
 У конкурсној документацији на страни бр. 5 предвиђено је да понуђач као
доказ испуњавања кадровског услова треба да достави копију личне
лиценце издату од Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу
лиценце...
Наручилац ће прихватити и други релевантни доказ којим понуђач доказује
да је лиценца важећа.
Комисија за јавне набавке

