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Датум: 03.10.2019.
             
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ
БРОЈ 1.2.19/2019: ПРОЈЕКТНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА  САНАЦИЈУ  ОШ  „ВУК
КАРАЏИЋ“ - II ФАЗА

Дана 01.10.2019. потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 

Питање 1:

Колика је површина објекта који је предмет јавне набавке

Одговор 1:
       
Укупна бруто површина објекта који је предмет јавне набавке је 4.639,21 m2

Дана 02.10.2019. потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 

Питање 2:

I на страни 16 од 43 конкурсне документације под бројем 2. навели сте као додатни
услов  да  понуђач  „располаже  неопходним  кадровским  капацитетом,  да  има
запослена или ангажована лица која су имаоци личних лиценци за које уредно плаћа
порезе и доприносе за  обавезно социјално осигурање у складу са  законом.“  Као
доказ  овог  додатног  услова  захтевате  „Извод из  појединачне  пореске  пријаве  за
порез  и  доприносе  по  одбитку,  ППП-ПД  пријаве  за  месец  који  претходи  месецу
објаве позива за подношење обележеним именима и презименима за лица тражена
конкурсном  документацијом,  оверену  печатом  и  потписом  овлашћеног  лица
понуђача.“ У складу са наведеним молимо Вас да објасните на који начин понуђач
који  има  закључен  уговор  о  делу  за  предметну  јавну  набавку  доказује  да  је  за
ангажована  лица  захтеваних  конкурсном  документацијом  измирио  порезе  и
доприносе с обзиром да се лица захтевана за испуњење кадровског капацитета тек
ангажују  уколико  се  додели  уговор  изабраном  понуђачу,  а  чланом  65.  Закона  о
пореском  поступку  и  пореској  администрацији  прописано  је  да  порез  по  одбитку
доспева за плаћање на дан који је у појединачној пореској пријави наведен као датум
плаћања  ако  је  тај  дан  ранији  од  рока  прописаног  законом.  Закон  о  порезу  на
доходак грађана и Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање прописују
да обавеза за порез по одбитку (и доприносе) доспева на дан плаћања прихода од
којих се ове обавезе одбијају.
Поред овога на страни 17 од 43 као доказ додатног услова кадровског капацитета
захтевате „За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне лиценце
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издате  од  Инжењерске  коморе  Србије,  потврду  о  важењу  лиценце.“  У  вези  са
захтевом  овако  дефинисаног  достављања  доказа  испуњености  кадровског
капацитета и  достављања потврда о  важности  лиценци скрећемо Вам пажњу на
следеће: захтев за достављање Потврде којом се потврђује да је члан ижењерске
коморе  Србије  је  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. ст.5.
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  Инжњењерске  коморе  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.
Имајући  наведено  у  виду,  предлажемо  наручиоцу  да  измени  Конкурсну
документацију  и  из  исте  избаци  услов  прилагања  потврде  Инжењерске  коморе
Србије.

II  на  страни  17  од  43  под  бројем  3.  од  понуђача  се  захтева  „да  располаже
неопходним  техничким  капацитетом,  и  то:  да  поседује  лиценцирани  софтвер  за
израду графичке документације (AutoCAD или слично) – минимум 3 (три) лиценце;
Доказ:  фотокопије  лиценце  коју  издаје  аутор  рачунарских  програма  или  његов
правни следбеник, односно овлашћени дистрибутер или фотокопије рачуна/фактуре
о  легално  купљеним  рачунарским  програмима  које  гласе  на  име  понуђача  или
потврду о донацији и сл.“
У вези са овим додатним условом молимо Вас да нам одговорите на који начин се
доказује  испуњеност  овог  додатног  услова  уколико  понуђач  користи  софтвер  за
израду графичке документације ако припада категорији open source softwara попут
Bendera, FreeCADa, LibreCADa, OpenSCADa које користи пројектантска агенција коју
заступамо,  а  чије  коришћење  је  бесплатно  и  не  постоји  лиценца  за  његово
коришћење, а исти су одговарајући захтеваним софтвеу који Ви захтевате?

III  на  страни  18  од  43  под  бројем  5.  као  други  услов  пословног  капацитета  од
пунуђача захтевате „да поседује сертификате за управљање квалитетом и то:

- SRPS ISO 9001 систем менаџмента квалитетом за област инжењерске услуге
у области пројектовања (или одговарајући).
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- SRPS OHSAS 18001 систем управљања заштитом и безбедношћу на раду за

област  инжењерске  услуге  у  области  пројектовања  (заштиту  здравља  и
безбедност на раду или одговарајући)

- SRPS  ISO  14001  систем  управљања  заштитом  животне  средине  (заштита
животне средине) за област инжењерске услуге у области пројектовања (или
одговарајући).“

У вези са овим сертификатима молимо Вас да нам дате додатно појашњење на
следећа питења:
1. Које од наведених сертификата поседује Општина Пирот као наручилац у овом
поступку јавне набавке?
2. Које од наведених сертификата поседује ОШ „Вук Караџић“ као корисник услуге?
3. Да ли сте пре покретања поступка јавне набавке извршили истраживање тржишта
што је Ваша законска обавеза и утврдили ко и колико понуђача на територији Србије
поседује наведене сертификате?
4. У каквој су логичкој вези захтевани сертификати са предметом јавне набавке?
У вези са напред наведеним уколико су одговори на прва два питања НЕ, онда је
потпуно  беспредметно  захтевање  наведених  ИСО  стандарда  јер  је  директно
усмерено нарушавању конкуренције на тржишту, а и самом наручиоцу поседовање
ових сертификата не представља битан захтев пословања и пружања квалитета јер
би и сам увео ове стандарде.
На  крају  наручиоцу  и  члановима  комисје  за  јавну  набавку  која  би  тебало  да  је
саставила  конкурсну  документацију,  а  самим  тим  и  додатне  услове  желимо  да
скренемо пажњу да је дефинисање додатних услова у овој конкурсној документацији
извршено  апсолутно  дискриминаторски  према  понуђачима  и  да  је  усмерено  на
фаворизовање  само  једног  одређеног  понуђача  што  је  у  супротности  како  са
Законом о јавним набавкама тако и са становишта Кривичног законика, с тим у вези
захтвамо  од  Вас  да  конкурсну  документацију  ускладите  са  Законом  о  јавним
набавкама  и  осталим  подзаконским  актима  у  противном  ћемо  као  консултантско
предузеће нашем клијенту саветовати предузимање свих законом дозвољених мера
од подношења Захтева за заштиту права, као и обавештавање Комисије за заштиту
конкуренције, односно надлежног јавног тужилаштва за организовани криминал.

Одговор 2:

Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Комисија  посебно  истиче  да  су  наводи  у  задњем  пасусу  Вашег  захтева  за
појашњењима, како по садржини тако и по начину изношења неосновани и нису у
складу  са  законском  регулативом  која  регулише  поступак  јавних  набавки,  те  као
такви  представљају  један  вид  притиска  на  рад  комисије.  Тврдња  да  је  комисија
поступала  дискриминаторски  и  да  је  фаворизовала  само  једног  понуђача  нема
никакво правно утемељење и није у складу са добром пословном праксом. 
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У случају потребе, комисија ће у оквиру законом прописаних могућности, предузети
код  надлежних  државних  органа  све  законске  мере,  у  циљу  обезбеђивања
несметаних услова за свој рад.

  

Комисија за предметну ЈН 
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