
        ГРАД ПИРОТ
Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-627/2019
Датум: 05.08.2019.
             
ПРЕДМЕТ: Одговори  на  постављена  питања  у  вези  јавне  набавке  у  отвореном
поступку,  набавка услуге:  Пројектна документација за изградњу отвореног базена,
редни број: 1.2.35/2019

Дана 02.08.2019. године потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 

Поштовани,

у  складу  са  чланом  63,  став  2  Закона  о  јавним  набавкама,  а  у  доброј  намери,
указујемо наручиоцу на недостатке у конкурсној документацији за Јавну набавку бр.
1.2.35/2019.

Уочавамо и указујемо на следеће:

1. У одељку "Додатни услов",  на страни 23/46 Конкурсне документације тражи се
достављање  копија  важећих  лиценци  радно  ангажованих  инжењера  са  копијом
потврде Инжењерске коморе Србије да је тражена лиценца важећа.

Указујемо  да  захтев  за  достављање  Потврде  којом  се  потврђује  да  је  члан
ижењерске коморе Србије измирио обавезу плаћања чланарине беспредметно и у
супротности са Законом о планирању и изградњи. Чланом 162 Закона о планирању и
изградњи прописано је да "Лиценцу за одговорног планера, одговорног урбанисту,
одговорног  пројектанта  и  одговорног  извођача  радова,  решењем  издаје
министарство надлежно  за  послове  грађевинарства,  просторног  планирања  и
урбанизма у складу са законом." Дакле, чланство у инжењерској комори није услов
за издавање лиценце, а чланом 108(с5) Закона прописано је да " Личне и остале
лиценце које су издате у складу са до сада важећим законом остају на снази, осим
ако се стекну услови за њихово одузимање у складу са овим законом и подзаконским
актима донетим на основу овог закона".  Поседовање или непоседовање потврде о
плаћеној чланарини Инжњењерској комори Србије више није доказ да лиценца јесте
или није одузета носиоцу лиценце.

Дакле, постоје већ издате лиценце по измењеном Закону о планирањи и изградњи и
подзаконским  актима,  и  носиоци  тих  лиценци  нису  чланови  Инжењерске  коморе
Србије, па самим тим не поседују фамозну потврду. Такође, неки носиоци лиценци
које су раније издате од стране инжењерске коморе, не желе више да буду чланови
Коморе, те такође не поседују потврду иако им је лиценца важећа, и биће уписани у
регистар лиценци при Министарству грађевинарства, саобраћаја  и инфраструктуре.
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Имајући  наведено  у  виду,  предлажемо  наручиоцу  да  измени  Конкурсну
документацију  и  из  исте  избаци  услов  прилагања  потврде  о  плаћеној
чланарини Инжењерској комори Србије.

2. У одељку "Додатни услови", на страни 22/46 Конкурсне документације тражи се
ангажовање  инжењера  са  лиценцом  369.  С  обзиром  да  се  ради  о  "одговорном
пројектанту  телекомуникационог  саобраћаја  и  мрежа",  није  јасно  за  који  део
техничке документације би он био одговорни пројектант и зашто је он неопходан за
предметни  пројекат.  Пројекат  телекомуникационих  и  сигналаних  инсталација
оверава пројектант са лиценцом 353. 

Имајући  наведено  у  виду,  предлажемо  наручиоцу  да  измени  Конкурсну
документацију и из исте изостави услов ангажовања инжењера са лиценцом
369 Србије.

3. У конкурсној документацији није јасно наведено да ли додатне услове у случају
учествовања  понуђача  са  подизвођачима  мора  да  испуни  учесник  у  понуди
самостално или  је  дозвољено да у  том случају  додатне услове може да испуни
понуђач заједно са подизвођачима.

Предлажемо  наручиоцу  да  измени  Конкурсну  документацију  и  да  у  истој
прецизира  како се  испуњавају  додатни  услови у  случају  заједничке  понуде
више понуђача и у случају понуде понуђача са подизвођачима.

4. На страни 41/46 Конкурсне документације, у обрасцу 5) Опис предмета набавке,
наводи се да је рок реализације услуге највише до 31.12.2019. године.

Имајући у виду да је рок за подношење понуда 23.8.2019, те да је очекивани датум
за  потписивање  уговора  и  издавање  радног  налога  извршиоцу  услуге  10.9.2019.
године, сматрамо задати рок завршетка реализације израде техничке документације
неостваривим.  Реално  је  потребно  најмање  30  дана  за  израду  идејних  решења,
затим још 15 дана за израду урбанистичког пројекта за локацију и око 45 дана за
усвајање урбанистичког пројекта (прибављање услова, израда, објављивање јавне
презентације, јавна презентација, седница комисије, издавање потврде). У оваквом
идеалном развоју догађаја то је укупно 90 дана до усвојеног урбанистичког пројекта и
могућности  да  се  поднесе  захтев  за  издавање  локацијских  услова,  односно
10.12.2019. Апсулутно је нереално даље очекивати да ће за 20 преосталих дана до
31.12.2019. године бити могуће затражити и добити локацијске услове, затражити и
исходовати грађевинску дозволу, сагласност Сектора за ванредне ситуације МУП-а,
и коначно пријаву радова на основу пројекта за извођење. 
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У доброј намери сматрамо давање овако кратког рока за овако озбиљан и обиман 
пројекат грешком, па из  тог разлога:

Предлажемо  наручиоцу  да  измени  Конкурсну  документацију  и  да  предвиди
знатно дужи рок извршења услуге, уз прецизирање рокова извршиоцу услуге
за сваку појединачну фазу пројекта изузимајући из рокова време поступања
државних органа које не зависи од извршиоца услуге. 

Одговор 1:

Конкурснa документацијa ће бити измењена и из ње ће бити избачен услов прилага-
ња потврде о плаћеној чланарини Инжењерској комори Србије. 
Измењену Конкурсну документацију Наручилац ће објавити на Порталу јавних набав-
ки, на својој инернет страници и послати путем мејла потенцијалном Понуђачу који је
поставио наведена питања.

Одговор 2:

Наручилац ће изменити Конкурсну документацију и уз постојећи услов ангажовања
инжењера са лиценцом 369, додаће и лиценцу 353, па ће услов гласити: ангажовања
инжењера са лиценцом 369 или 353.
Измењену Конкурсну документацију Наручилац ће објавити на Порталу јавних набав-
ки, на својој инернет страници и послати путем мејла потенцијалном Понуђачу који је
поставио наведена питања.

Одговор 3:

У случају понуде са подизвођачима, додатне услове мора да испуни сам понуђач, јер
је једино одговорно лице за реализацију јавне набавке понуђач, а не подизвођач, те
самим  тим  све  услове  које  Наручилац  предвиди  (било  обавезне  било  додатне)
Понуђач  мора  сам  да  испуни.  Улога  подизвођача  ја  да  помогне  понуђачу  у
реализацији Уговора, али све додатне услове мора да испуни сам понуђач. Такав
став  изнела  је   иРепубличка  Комисија  у  Решењима  број  4-00-2347/2013  и  4-00-
1694/2014.
Измењену Конкурсну документацију Наручилац ће објавити на Порталу јавних набав-
ки, на својој инернет страници и послати путем мејла потенцијалном Понуђачу који је
поставио наведена питања.

Одговор 4:

Наручилац у делу “Рок  реализације“ неће вршити измену Конкурсне документације,
већ  ће  се  у  случају  прекорачења  рока  применити  члан  115.  Закона  о  јавним
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набавкама  (Службени  гласник  Републике  Србије  број  68/2015),  “Измене  током
трајања уговора”.
Измењену Конкурсну документацију Наручилац ће објавити на Порталу јавних набав-
ки, на својој инернет страници и послати путем мејла потенцијалном Понуђачу који је
поставио наведена питања.

  
Комисија за предметну ЈН 
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