Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-27/ 2020-IV
Датум: 21.02.2020.
Апатин

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012 и 14/2015, 68/2015), Наручилац, Општинскa управа општине Апатин објављује:
Додатне информације и појашњења
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УЛУГА
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ
СРПСКИХ ВЛАДАРА ОД УЛИЦЕ СРЕДЊА ДО УЛИЦЕ МАРКА ОРЕШКОВИЋ
РЕДНИ БРОЈ 9/2020

Потенцијални понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке дана
19.02.2020. године електронским путем доставио захтев за додатне информације или
појашњења:
ПИТАЊА:
Молимо Вас за додатне информације за ЈН 9/2020:
1.
Молимо Вас за информацију под којим бројем је у Плану јавних набавки планирана ова
јавна набавка?
2.

Молимо Вас за информацију која је процењена вредност ове јавне набавке?

3.
Да ли је обавеза Пројектанта да врши геодетска снимања или прибави геодетски снимак?
Уколико јесте, изостављен је обавезан услов (тачка 5) да понуђач обавезан да има лиценцу
РГЗ-а. Ако је део предмета јавне набавке и израда или прибављање геодетских подлога
сматрамо да понуђачи морају да испуне обавезан услов за учешће у предметном поступку јавне
набавке из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, односно да имају важећу лиценцу за обавлјање
геодетских услуга коју издаје Републички геодетски завод, сходно одредбама Закона о
државном премеру и катастру, тј да докажу да су регистровани као геодетска организација и да
испуњавају услове за геодетске радове у инжењерско-техничким областима, чиме би испунили
услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН. Одредбама чл. 12. и 13. Закона о државном премеру и
катастру утврђено је да ове радове могу обавлјати само геодетске организације са важећом
лиценцом Републичког геодетског завода.
4.
Да ли је грешком стављено да се може приложити лиценца 310? Инжењер са лиценцом
310 не може да потпише пројекте који су предмет јавне набавке. Према важећем Правилнику о
полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке
документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и
регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера (Сл.гл 51/2019) пројекте
саобраћајница могу да потпишу само инжењери са лиценцама ИКС 315 или 318 или лиценцом
МГСИ ГП 04-03.

5.
Као доказ пословног капацитета тражи се ‘’Потврда издата од стране инвеститора, на
обрасцу у конкурсној документацији’’. Молимо Вас да потврдите да је могуће прилагање и
потврда које нису на обрасцу из документације, а које садрже све релевантне податке за
доказивање овог додатног услова, и то према тумачењу Закона о јавним набавкама Управе за
јавне набавке број 011-00-237/18 од 26.12.2018.
ОДГОВОРИ:
1. Набавка ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
УЛИЦЕ СРПСКИХ ВЛАДАРА
ОД УЛИЦЕ СРЕДЊА ДО УЛИЦЕ МАРКА
ОРЕШКОВИЋ, се налази у плану јавних набавки код наручиоца под редним бројем
1.2.8.
2. Процењена вредност набавке је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Није обавеза пројектанта да врши геодетска снимања.
4. Сматрамо да су наши захтеви у складу са наведеним Правилником о полагању стручног
испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке
документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица
и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера ("Сл. гласник
РС", бр. 51/2019), где у Прилогу 2. стоји да Лиценце које су издате пре ступања на
снагу овог правилника, конкретно:
310 - Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње,
нискоградње и хидроградње обавља следеће стручне послове ( које му и сам назив каже):
„самостално обављање стручних послова израде, односно техничке контроле пројеката
грађевинских конструкција и грађевинске геотехнике за зграде и инжењерске објекте и
других грађевинских пројеката, вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког
прегледа.“
Правилнику о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) јасно стоји у члану
2., ставу 3. :„Инжењерски објекти су сви остали објекти који нису зграде: железнице,
путеви, мостови, аеродромске стазе, цевоводи, комуникациони и електрични водови и др.“,
те тако лиценца 310, по нашем мишљењу, покрива и пројектовање у ниско градњи.
Такође, сматрамо да, Према Правилнику ("Сл. гласник РС", бр. 51/2019)
лиценца 312 - Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње,
покрива вршење следећих стручних послова :
„самостално обављање стручних послова израде пројеката организације и технологије
грађења и управљања пројектима у грађењу, послова израде пројеката грађевинских
конструкција објеката за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе,
спратности По + П+4 + Пк чија укупна површина не прелази 2.000 м² бруто површине,
објеката са мање сложеним грађевинским конструкцијама (распона до 12 метара), локалних
и некатегорисаних путева и улица, унутрашњих инсталација водовода и канализације,
извођење појединих грађевинско-занатских и инсталатерских радова и радова на
унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, као и грађевинске геотехнике, вршења
стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа.“ јер предмет ЈН 9/2020 је
локални пут у насељу за кога Решење о грађевиској дозволи издаје ЈЛС.
5. Могуће је, као доказ пословног капацитета, прилагање потврда од стране инвеститора
који нису на обрасцу из конкурсне документације, а која садржи све релевантне
податке за доказивање овог додатног услова.

Комисија за јавну набавку бр. 9/2020

