ОПШТИНА БЕЧЕЈ
Трг ослобођења 2 Бечеј
ЈАВНА НАБАВКА – Услуге пројектовања
ЈАВНА НАБАВКА бр. 43/19
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Наручилац доставља појашњење за јавну
набавку Израде пројектно техничке документације“, ЈН 43/19, Наручиоца Општине Бечеј
– председник општине:
Питање 1:
У делу документације сте ставили да је понуђач обавезан да обиђе локацију. Овај услов
је и дискриминаторски јер се зна да он служи само да би наручилац подобним понуђачима
јавио ко им је могућа конкуренција и да би понуђачима који нису близу места извршења
услуге отежао подношење понуде. Предмет јавне набавке сигурно не захтева
обилазак локације, а можете ставити да обилазак може бити добровољан. Такође у
пројектном задатку или уговору може да стоји да изабрани понуђач има обавезу обиласка
локације приликом увођења у посао и пре почетка извршења уговорених обавеза.
Обавезан обилазак је кршење закона о јавним набавкама. Менице за озбиљност
понуде и добро извршење посла гарантују извршење, а не обилазак локације пре
подношења понуде.
Из тог разлога захтевамо да избаците овај услов као обавезан.
Одговор:
Наручилац није наведени услов поставио као обавезан, већ само као могућност понуђача.
Питање 2:
Одлуком Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре од 6. новембра 2018.
(https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjemlicenci-zainzhenjere-arhitekte-i-prostorne) важење лиценци није условљено плаћањем годишње
чланарине у Комори. Самим тим лиценцирани инжењери нису у обавези да достављају
важећу потврду о плаћеној чланарини Инжењерској комори. Молимо да ускладите
конкурсну документацију са Одлуком.
Одговор:
Наруцилац захтева као додатни услов да понудјац има запослене у складу са законом о
раду, инзињере са лиценцама које су неопходне како би радови предвиђени тендерском
документацијом могли да се изведу. Лиценце је издавала инжењерска комора до ступања
на снагу одлуке Министарства градјевине, овом одлуком нису укинуте лиценце које је
издала инзењерска комора, а вазење тих лиценци се доказује потврдом да лиценца није
одузета тј. да је инжењер члан инжењерске коморе.
Наруцилац ће признати и све друге доказе и потврде (ако постоје), које понуђач може да
достави или на које укаже да се могу наћи на интернет страницама , а којима се доказује
постојање одговарајуце лиценце и потврда да је она вазеца. Наруцилац це прихватити

сваку сугестију у циљу допуне документације ако постоји неки други начин доказивања
постојања и важења одговарајуће лиценце инжењера.
Питање 3:
У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима (Службени гласник
Републике Србије, број 36/2011, 99/201, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није
обавезна употреба печата. Молимо да ускладите конкурсну документацију са Законом.
Одговор:
Наручилац ће приликом отварања понуда поступи у свему у складу са Законом о
привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије, број 36/2011, 99/201,
83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), те ће прихватити понуде које нису оверене печатом.
Питање 4:
У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник
РС",бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и чланом 162. Закона
опланирањиу и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлукаУС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлукаУС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон),
надлежноминистарство не издаје лиценцне печате и користи се само електронски потпис.
Из тог разлога не можете тражити да лиценце буду оверене лиценцним печатом.
Одговор:
Инжењерске Лиценце је издавала инжењерска комора до ступања на снагу одлуке
Министарства грађевине, овом одлуком нису укинуте лиценце које је издала инжењерска
комора и које су подразумевале издавања печата уз лиценцу. Наруцилац ће прихватити и
друге облике којом инжењер може потписати лиценцу,може се доставити у електронском
формату електронски потписану лиценцу са датумом после објављивљања предметне
набавке на порталу за Јавне набавке
Питање 5:
Као обавезан услов под тачком 4 тражите:
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона)
Напомена: „За ову јавну набавку дозволе надлежних органа за обављање делатности,
која је предмет ове јавне набавке, предвиђене су посебни прописима и то су:
1.Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије којим се правном лицу
издаје Лиценца за вршење послова планирања система техничке заштите
2.Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије којим се правном лицу
издаје Лиценца за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања

3.Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије којим се правном лицу
издаје Лиценца за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система
техничке заштите
4.Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије - Сектор за ванредне
ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова пројектовања и
извођења посебних система и мера заштите од пожара
Потребно је раздвојити под две тачке. Тачка 4. остаје:
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Под тачком 5 треба да стоје наведена потребна Решења/лиценце.
Такође је потребно додати напомену:
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове чл. 75. и 76. Закона
о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
У супротном се подразумева да сваки учесник у заједничкој понуди мора да поседује
Решења/лиценце.
Одговор:
Обавезан услов из члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама доказује се потписивањем
наведене изјаве у конкурсној документацији, коју потписују сви учесници у заједничкој
понуди или ако понуђач наступа са подизвођачем исту потписују сви подизвођачи.
Сва потребна решења/лиценце издате од стране Министарства (Услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Питање 6:
1.Важеће решење / лиценца за вршење послова планирања система техничке заштите
2.Важеће решење / лиценца за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања
3.Важеће решење / лиценца за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем
система техничке заштите нису у складу са конкурном документацијом јер предмет јавне
набавке није пројектовање техничке заштите објекта. Из тог разлога тражимо да се ова
Решењ/лиценце изоставе.
Одговор:
У предмеру јавне набавке постоје позиције које захтевају у свом делу и пројектовање
система техничке заштите- Видео надзора
Питање 7:
- Да понуђач није био неликвидан претходних годину дана од дана објаве позива на

порталу за јавних набавки.
Доказ: Фотокопија потврде Народне банке Србије-одсек за принудну наплату за период
од годину дана од дана објаве позива на порталу за јавних набавки.
Ови подаци су јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије
https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html из тог разлога тражимо да се Потврда
Народне банке Србије о броју дана неликвидности изостави као доказ.
Одговор:
Наручилац ће поступити у свему у складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама, што
значи да ће Наручилац прихватити доказе који су јавно доступни на интернет страницама
других органа.
Питање 8:
-Да је Понуђач у 2017, 2018 и 2019 години , закључио и реализовао уговоре за
инжењерске услуге израде пројектно-техничке документације који се односе на изградњу7
аутобуских стајалишта са фотонапонским системом напајања минималне снаге1000Wп,
видео надзором и системом допуне батерија електро уређаја. Овај услов је непримерен,
дискриминаторски и није у складу са Законом о јавним набавкама јер је очигледно да
Наручилац свесно фаворизује једног потенцијалног понуђача из тог разлога тражимо да се
овај услов изостави.
ОДГОВОР
У предмеру постоји захтев за баш за ову врсту радова и у складу са тим је захтев оправдан.

Комисија за јавне набавке

