ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“
25000Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198;
ЕППДВ:132716493
Број: 1697/14-11
Дана:12.01.2015.г.
На основу члана 63 ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/12), Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности услуга: Пројекта
документација за 2014. год. (за потребе ШГ „Сомбор“), сходно надлежностима утврђеним
решењем наручиоца бр. 1697/14 од 07.11.2014. године, а на захтев за додатно појашњење
које је тражило заинтересовано лице у вези Конкурсне документације за јавну набавку
услуга мале вредности: Пројектна документација за 2014. године (за потребе ШГ
„Сомбор“), покренуту Одлуком Директора ШГ „Сомбор“ Сомбор број 1697/14 од
07.11.2014. г., мењана Одлуком бр. 1697/14-2 од 15.12.2014.г.,
на постављенa питањa:
1.
„...Сматрамо да за објекте 1,2,3,4 није неопходна лиценца 314, да за наведене
објекте задовољава и лиценца 300 и да њено не признавање за довољни кадровски
капацитет крши чл. 10 Закона о јавним набавкама – ограничење конкуренције коришћењем
дискриминаторских услова. Овде се ради о унутрашњим инсталацијама водовода и
канализације те лиценца 300 у потпуности задовољава“.
2.
„...за Партије 1, 2, 3 и 4: да у радном односу на неодређено време има
најмање 3 запосленa одговорнa пројектаната са личним лиценцама одговарајуће струке,
издатим од стране инжењерске коморе Србије везане за предмет јавне набавке. Потребне
су следеће личне лиценце бр. 300, 310, 314, 350, 353 и 381; (додази 311 и да уместо 314
може 300). Да ли три стално запослена одговорна пројектанта се односи да поунуђач,
учесник у заједничкој понуди и подизвођач заједно имају три одговорна пројектанта, а
остали одговорни пројектанти могу бити ангажовани по основу Уговора о делу или
слично“.
Наручилац благовремено даје
III ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
На питање бр. 1
У погледу обавезних услова које се односе на захтеване лиценце, наручилац, је а
имајући у виду предмет набавке који је обликован по партијама и захтева ангажовање
одговорних пројектаната са одговарајућим лиценцама. Лиценца мора да буде одговарајућа
спрам посла који је предмет пројектног задатка. Захтев за поседовање лиценце је
постављен алтернативно, а не кумулативино.
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Наручилац је одредио лиценце које сматра да су одговарајуће имајући у виду
захтеве конкурсне документације за сваку партију, чињеница је да су обе лиценце 300 и
314 одговарајуће, те уколико понуђач поседује једну од ове две лиценце, понуда ће се
сматрати прихватљивом.
Поред тога истичемо, да је лиценца 300 такође предвиђена и захтевана конкурсном
документацијом.
На питање бр. 2
Конкурсном документацијом, у делу који се односи на додатне услове, одређено је
да понуђач за Партије 1, 2, 3 и 4 мора да има, у радном односу, на неодређено време ,
најмање 3 запосленa одговорнa пројектаната са личним лиценцама одговарајуће струке,
издатим од стране инжењерске коморе Србије везане за предмет јавне набавке.
Законом о јавним набавкама, члан 80 и 81, одређено је да у случају подношења
понуде са подизвођачем, или као заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из чл. 75 ст. 1 тачка 1 до 4, а додатне услове испуњавају
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75 ст. 1 тачка 5 (односи се на поседовање лиценце) овог закона
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуђач понуду подноси самостално, дужан је да у целости испуни захтев
из конкурсне документације, који се односи на кадровски капацитет.
Како се конкурсна документација не мења јавно отварање понуда наручилац ће
вршити у време како је одређено последњим изменама односно 19.01.2014. године у 9,30
часова.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Божана Ђорђевић, дипл.инж.шум.
________________________
Доставити:
- Заинтересованом лицу;
- на Порталу Управе за јавне набавке
- интернет страници Наручиоца
- Сектору за финансије, комерцијалне
послове и маркетинг Наручиоца;
- архиви ШГ Сомбор.
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