ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:07/9
Датум:19.02.2020. године
Појашњење Конкурсне документације бр.07/6 од 12.02.2020, ЈН ОП 07/2020
Поводом, електронским путем упућених питања за Комисију за јавну набавку услуге –
Стручни надзор над извођењем радова на енергетској санацији Дома Лиман, адаптацији и
санацији објекта Дома Футог са набавком и уградњом лифтова и ангажовање координатора за
безбедност и здравље на раду, ЈН ОП 07/2020, код Наручиоца заведеног под бр.07/7 од
18.02.2020. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи одговор:
Питање:
Poštovani,
U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama upućujemo vam zahtev za dodatna pojašnjenja
u pogledu uslova postavljenih za javnu nabavku usluge – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na
energetskoj sanaciji Doma Liman, adaptaciji i sanaciji objekta Doma Futog sa nabavkom i ugradnjom
liftova i angažovanje koordinatora za bezbednost i zdravlјe na radu, JN OP 07/2020, uz ukazivanje
na uočene nepravilnosti u istoj.
1.
Koji je rok izvođenja radova na Domu Futog? U tehničkim specifikacijama navodite samo rok
od 420 dana za izvođenje radova na Domu Liman.
2.
U konkursnoj dokumentaciji na strani 4/47 u tehničkim specifikacijama navodite da su predmet
nadzora između ostalog i radovi na zameni instalacije i opreme za dojavu požara i video nadzora, na
oba objekta koji su predmet nabavke (Dom Liman i Dom Futog).
Međutim, u obaveznim uslovima za učešće niste zahtevali da ponuđač da poseduje dozvolu
nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke (čl. 75. stav 1. tačka 5)
Zakona o javnim nabavkama), samo ste u okviru kadrovskog kapaciteta zahtevali lica sa ličnim
licencama i to samo jednog diplomiranog inženjera zaštite od požara sa položenim stručnim ispitom,
1 lice sa licencom MUP-a za izradu projekta posebnih sistema (B1-B6) i licencom 350, minimum 2
lica sa licencom MUP-a za izradu glavnog projekta za zaštitu od požara.
Zakon o zaštiti od požara, predviđa kao obavezu za privredne subjekte odgovarajuću licencu prema
propisima iz zaštite od požara izdatu od MUP, da bi isti mogli da se bave ovim poslovima. Dakle, u
ovom slučaju postoji posebnim propisom predviđena dozvola nadležnog organa za obavljanje
delatnosti koja je predmet javne nabavke (čl. 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama, a
naručilac je nije zahtevao.
Zakon o privatnom obezbeđenju, takođe predviđa kao obavezu za privredne subjekte licencu za
vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (kao što je sistem
video nadzora), koju izdaje MUP. Opet postoji posebnim propisom predviđena dozvola nadležnog
organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke (čl. 75. stav 1. tačka 5) Zakona o
javnim nabavkama, a naručilac je nije zahtevao.
Da je bilo dovoljno da pojedinci sa ličnim licencama izdatim od MUP-a mogu obavljati navedene
delatnosti, zakonodavac ne bi predvideo kao obavezu izdavanje licenci privrednim subjektima.
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Na osnovu svega prethodno rečenog molimo naručioca da izmeni konkursnu dokumentaciju tako da
istu uskladi sa čl. 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama, kao i sa odredbama Zakona o
zaštiti od požara i podazkonskim aktima i Zakona o privatnom obezbeđenju, te da kao obavezni uslov
za učešće predvidi da ponuđač poseduje rešenje MUP kojim se ponuđač ovlašćuje za obavljanje
poslova projektovanja i izvođenja stabilnih sistema za dojavu požara i rešenje MUP kojim se
ponuđaču izdaje licenca MUP za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema
tehničke zaštite.
3.
Pored toga što naručilac nije zahtevao da ponuđač kao privredni subjekat poseduje gore
navedene dozvole nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke (čl. 75.
stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama), naručilac je postavio zahtev u okviru kadrovskog
kapaciteta da ponuđač ima angažovano 1 lice sa licencom MUP-a za izradu projekta posebnih sistema
(B1-B6) i licencom 350.
Na osnovu čega naručilac zahteva da ponuđač ima na raspolaganju lice koje poseduje licence za
sve dole navedene poslove:
Delatnost B.1: Izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema
Delatnost B.2: Izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema
Delatnost B.3: Izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje
ovih sistema
Delatnost B.4: Izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su
ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih
prašina i eksplozivnih materija
Delatnost B.5: Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene
eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim
prašinama) i eksplozivima
Delatnost B.6: projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote,
kada je predmet nabavke između ostalog i nadzor na radovima na zameni instalacije i opreme za
dojavu požara, što je posao koji obuhvata samo licenca B2?
4.
Da li objekti Dom Liman i Dom Futog imaju eksplozivnih gasova, prašina i materija, sistem za
odvođenje dima ili toplote, stabilni sistem za gašenje požara ili slično, a da je predmet nadzora
izvođenje radova na istim?
5.
Na osnovu kog propisa ili kriterijuma je naručilac odredio da lice sa licencom MUP treba da
poseduje baš i licencu 350, a ne neku drugu, na primer 353 ili 352 ili 453 ili 452 ili drugu, kada
zakonodavac dozvoljava navedeno?
6. Na osnovu kog kriterijuma ili propisa je naručilac odredio uslov u pogledu poslovnog kapaciteta:
“da je ponuđač u prethodne tri godine računajući od dana objavlјivanja poziva samostalno ili kao
član grupe ponuđača izvršio / realizovao kao pružalac usluga najmanje 3 (tri) stručna nadzora - na
objektima javne namene čija ukupna investiciona vrednosti iznosi minimum 600.000.000,00 dinara
bez PDV-a, od čega minimum dva objekta moraju biti iz oblasti socijalne zaštite za smeštaj odraslih
i starijih osoba”?
Zakon o javnim nabavkama u članu 77. stav 2. definiše da naručilac može zahtevati jedan ili više
dokaza primerenih predmetu ugovora, količini i nameni, kao što je:
“(1) spisak najvažnijih ... pruženih usluga za period koji nije duži od ... pet godina za dobra i usluge,
sa iznosima, datumima i listama kupaca odnosno naručilaca;”
Naručilac je u ovom slučaju previsoko postavio uslov u pogledu referentnih usluga po osnovu čak 5
različitih kriterijuma:
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1.
referentni period od 3 godine pre objave poziva,
2.
investicionu vrednost radova od čak 600.000.000,00 dinara bez PDV,
3.
najmanje 3 nadzora,
4.
objekte javne namene,
5.
2 objekta iz oblasti socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih osoba,
čime očigledno neopravdano ograničava konkurenciju u postupku, imajući u vidu da je veoma mali
broj ponuđača koji mogu kumulativno da ispune sve navedene kriterijume.
Referentni period je prethodne 3 godine računajući od objave poziva, što je imajući u vidu
investicionu vrednost radova od 600.000.000,00 dinara bez PDV preteran zahtev za kratak vremenski
period koji neopravdano ograničava konkurenciju u predmetnom postupku. ZJN predviđa period od
maksimalno 5 godina koji bi bio primereniji ovako velikoj vrednosti radova, odnosno išao bi u prilog
obezbeđivanju poštovanja osnovnih načela ZJN iz člana 10. i 12., a pri tome bi se jednako dokazao
poslovni kapacitet i stručnost ponuđača. Držeći se logike da ZJN određuje maksimalni period izršenih
usluga, a ne minimalni period, naručilac tako može postaviti uslov i da je u prethodnih 12 meseci
ponuđač izvršio opisane usluge koje odgovaraju svim postavljenim kriterijumima, što ni u kom
slučaju ne daje legitimnost ograničavanju konkurencije skraćivanjem referentnog perioda,
prilagođavajući ga na ovaj način pojedinim ponuđačima koji jedini mogu da ga ispune.
6.
Ako naručilac zahteva da nadzor mora biti na 2 objekta iz oblasti socijalne zaštite za smeštaj
odraslih i starijih osoba, da li se to odnosi na 2 različita objekta socijalne zaštite za smeštaj odraslih
i starijih osoba, ili 2 različita ugovora o vršenju stručnog nadzora na istom objektu ali za različite
radove i u različitom periodu?
7.
Osim toga, na osnovu kog kriterijuma naručilac zahteva da 2 objekta moraju biti iz oblasti
socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih osoba, a ne mogu biti na primer objekti zdravstvene
zaštite, primer radi sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, koji su daleko složeniji i
zahtevnijeg sadržaja od objekta socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih osoba?
8.
U okviru dodatnog uslova za učešće iz tačke 2 zahtevate sledeće:
“Neophodno je da inžinjeri navedeni u okviru kadrovskog kapaciteta i to minimum jedan inžinjer
arhitekture sa licencom 300 ili 400, građevinski inžinjer sa licencom 310 ili 311 ili 410 ili 411,
zahtevani inženjeri elektrotehnike sa licencom 350 ili 450, inženjeri elektrotehnike sa licencom 352,
inženjeri elektrotehnike sa licencom 353 ili 453, zahtevani mašinski inžinjeri sa licencom 330 ili 430,
mašinski inžinjeri sa licencom 333 ili 434
poseduju sledeće lične refernce:
- Izvedene stručne nadzore u periodu od prethodne tri godine računajući od dana objavlјivanja
poziva, na minimum dva objekta javne namene od čega minimum jedan na objektu iz oblati socijalne
zaštite za smeštaj odraslih i starijih osoba.”
Na osnovu kog kriterijuma naručilac postavlja različite uslove za kadrove u odnosu na uslove
poslovnog kapaciteta firme?
Ovde je dovoljno da inženjeri imaju referencu na jednom objektu iz oblati socijalne zaštite za smeštaj
odraslih i starijih osoba, bez obzira na investicionu vrednost radova, dok firma mora da ima
realizovana 3 ugovora ispunjavajućih svih pet gore navedenih kriterijuma?
Inženjeri su izvršioci predmetnih stručnih poslova, te je u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke
da kriterijumi za poslovni kapacitet – reference firme, budu identični kriterijumima referentnih
poslova inženjera.
9.

Pri navođenju dokaza o ispunjavanju uslova iz tačke 1. u okviru poslovnog kapaciteta, naručilac
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zahteva da ponuđač dostavi između ostalog: “Ugovor o vršenju stručnog nadzora ili ispostavlјena
faktura; - Ugovori o angažovanju stručnog nadzor”.
Molimo naručioca da pojasni šta podrazumeva pod ugovorom o vršenju stručnog nadzora, a šta pod
ugovorom o angažovanju stručnog nadzora.
10. U dodatnim uslovima za učešće u pogledu kadrovskog kapaciteta, naručilac zahteva da ponuđač
ima radno angažovane inženjere i kao dokaz zahteva da ponuđač dostavi M-a obrasce za tražene
inženjere i ugovore o radnom angažovanju.
Napominjemo da Zakon o radu predviđa i druge oblike angažovanja van radnog odnosa (član 197,
199 i 202), te da naručilac ovakvim zahtevom neopravdano ograničava konkurenciju u postupku
diskriminišući ponuđače koji imaju na raspolaganju inženjere angažovane van radnog odnosa u
skladu sa Zakonom o radu. O navedenom postoji i praksa Republičke komisije u vidu brojnih rešenja
od kojih navodimo kao primer Rešenje br. 4-00-582/2016.
Molimo naručioca da ukloni ovaj diskriminatorski zahtev, te da omogući i ponuđačima koji imaju na
raspolaganju tražene kadrove angažovane van radnog odnosa da učestvuju u postupku. Ovo naročito
imajući u vidu da ne traju sve vrste radova ceo period izvođenja radova, tako na primer ako je ukupan
rok izvođenja radova 420 dana, radovi na sistemu dojave požara ne moraju trajati duže od 120 dana,
te u navedenom primeru ponuđač može angažovati lice sa licencom MUP ugovorom o obavljanju
privremenih i povremenih poslova.
11.
Na strani 10/47 konkursne dokumentacije u okviru dodatnih uslova za učešće, naručilac
postavlja kao obavezu da ponuđač izvrši obilazak lokacije, uslovljavajući time prihvatljivost ponude.
Napominjemo naručiocu da je ovakav zahtev diskriminatorski postavljen, imajući u vidu da obilazak
lokacije ne predstavlja dodatni uslov za učešće u smislu člana 76. ZJN, koji se odnose na mogućnosti i
sposobnosti ponuđača da realizuje konkretan ugovor o javnoj nabavci. O navedenom postoji i praksa
Republičke komisije, a kao primer navodimo Rešenje br. 4-00-85/2016.
Na osnovu svega prethodno navedenog, molimo naručioca da izmeni konkursnu dokumentaciju tako
da otkloni navedene nedostatke i nepravilnosti, kako bi uskladio istu sa pozitivnim propisima i omogućio
poštovanje osnovnih načela ZJN, u suprotnom ćemo biti prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu
prava.
Појашњење:
1.
Рок извођења радова за ЈН ОП 06/2020 адаптација и санација објекта Дома Футог са
набавком и уградњом лифтова вршиће се сукцесивно и то три пута по 60 дана (три објекта по
два месеца) у складу са кућним редом спрам потреба корисника дома.
2.
Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације бр.07/6 од 12.02.2020.
године и то:
У делу 4. Конкурсне документације бр.07/6 од 12.02.2020. године УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА, тачка 4.1. Обавезни услови, страна 6/47 у табели додаје се ставка:

4.

да понуђач има важећу дозволу
надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. став 1. тачка 5)
Закона);

Решење МУП-а РС којим се понуђач овлашћује
за обављање послова пројектовања и извођења
посебних система и мера заштите од пожара и
то:
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Израда пројекта стабилних система за гашење
пожара и извођење ових Система;
Израда пројекта стабилних система за дојаву
пожара и извођење ових система,
Израда пројекта стабилних система за детекцију
експлозивних гасова и параи извођење ових
система,
Израда анализа о зонама опасности и
одређивање ових зона на местима која су
угрожена од настанка експлозивних смеша
запаљивих гасова, пара запаљивих течности и
експлозивних прашина и експлозивних материја,
Пројектовање
и
извођење
електричних
инсталација и уређаја за просторе угрожене
експлозивним
атмосферама
(запаљивим
гасовима, парама запаљивих течности и
експлозивним прашинама) и експлозивима
Пројектовање и извођење система за одвођење
дима и топлоте
Решење МУП-а РС којим се понуђач овлашћује
за обављање послова израде главног пројекта за
заштиту од пожара и
Решење МУП-а РС којим се издаје лиценца за
вршење послова пројектовања и надзора над
извођењем система техничке заштите.
3. и 4. У кухињама Дома Футог и Дома Лиман постоји систем за одвођење дима и топлоте –
парохватачи и због тога Наручилац је захтевао лиценце за израду пројекта посебних система (Б1Б6), а у кухињи Дома Футог имамо гасне инсталације и трошила на земни гас, што јесу
експлозивне материје.
У Дому Футог изводиће се радови на замени постојећег система за дојаву пожара, новим
савременијим системом, а радови на стабилним системима за гашење пожара предвиђају замену
хидрантске инсталације за гашење пожара у Дому Лиман.
5.
Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације бр.07/6 од 12.02.2020.
године и то:
У делу 4. Конкурсне документације бр.07/6 од 12.02.2020. године УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 4.2. Додатни услови, Г) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ страна 9/47 у
табели ставка 1 мења се и сада гласи:

1.

да поседује радно ангажоване:
•
два
дипломирана инжењера
архитектуре са лиценцом Инжењерске
коморе 300 или 400
•
два дипломирана грађевинска
инжињера са лиценцом 310 или 311
или 410 или 411

М-а обрасце за тражене инжењере и уговорe
о радном ангажовању
- копије важећих лиценци Инжењерске коморе
Србије
- за дипломираног инжењера заштите од
пожара диплому о стеченом високом
образовању, уверење о положеном стручном
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•
једног дипломираног инжењера
електротехнике са лиценцом 350 или
450
•
једног дипломираног инжењера
електротехнике са лиценцом 352
•
једног дипломираног инжењера
електротехнике са лиценцом 353 или
453
•
једног дипломираног машинског
инжињера са лиценцом 330 или 430
 једног
дипломирана
машинска
инжињера са лиценцом 333 или 434
једног дипломиранога инжењера са
лиценцом 381 – енергетска ефикасност
 једног дипломираног инжењера
заштите од пожара са положеним
стручним испитом
•
1 лице са лиценцом МУП-а за
израду пројекта посебних система
(Б1-Б6) и лиценцом 350 или 353 или
352 или 453 или 452 или другу.
 минимум 2 лица са лиценцом МУПа за израду главног пројекта за
заштиту од пожара.

испиту, М-а обрасце, уговоре о радном
ангажовању
Уколико запослени ангажовани уговором о
делу или другим уговором о радном
ангажовању нису у радном односу за исте је
потребно доставити Уговор о радном
ангажовању и М образац понуђача, а у колико
су радно ангажована лица у радном односу
потребно је доставити Уговор о радном
ангажовању и копију М обрасца послодавца
код кога су лица у радном односу.

6. Наручилац је поставио захтев да је понуђач у претходне три године од дана објављивања
позива самостално или као члан групе понуђача извршио/реализовао три стручна надзора
на објектима јавне намене, чија укупна инвестициона вредност износи минимум
600.000.000,00 динара без пдв, од чега минимум два објекта морају бити из области
социјалне заштите за смештај одраслих и старих особа, обзиром на то да је искусто у
вршењу стручног надзора на грађењу , реконструкцији или адаптацији објеката овог типа
неопходно за квалитетно извршење набавке.
Геронтолошки центар Нови Сад , као и Домови здравља, Школе, Предшколске установе ,
Музеји, библиотеке, биоскопи, објекти органа који врше јавну власт.... , спада у објекте
јавне намене , а уједно је и установа социјалне заштите за смештај одраслих и старих лица
, за чији рад је неопходна испуњеност специјалних структуралних и функционалних
стандарда у погледу простора и опреме.
Члан 115 став 1 Закона о социјалној заштити ( „Сл. Гласник РС“ бр.24/2011) каже:
„Установа социјалне заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите може отпочети
са пружањем услуге породичног смештаја и услуге домског смештаја кад министарство
надлежно за социјалну заштиту утврди да испуњава услове за обављање делатности
пружања тих услуга и изда лиценцу (дозволу за рад).“
Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите, којим се уређују ближи услови
за издавање лиценце (дозволе за рад), донет на основу члана 184. став 3. и члана 190.
став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), као обавезан
услов за добијање дозволе за рад установе социјалне заштите предвиђа испуњеност
између осталог и структуралних ( просторних ) стандарда из Правилник о ближим
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условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС”,
број 42/2013) који поред заједничких структуралних минималних стандарда предвиђа и
Посебне минималне структуралне стандарде за домски и предах смештај. Како је
наручилац у поступку прибављања пуне лиценце и предметни радови се изводе у сврху
испуњености минималних структуралних стандарда из Правилника о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС”, број 42/2013)
неопходно је искуство извођача на објектима социјалне заштите на објектима социјалне
заштите за смештај старих и одраслих особа, како због пропуста у радовима Наручилац не
би остао без дозволе за рад.
Захтев наручиоца да се референце доставе за период од последње три године је довољно
дуг и не ограничава конкуренцију. Инвестициона вредност радова, енергетска санација
Дома Лиман (ЈН ОП 04/2019) износи 538.040.728,00 динара без ПДВ-а и инвестиционо
одржавање – адаптација и санација објекта Дома Футог са набавком и уградњом лифтова
(ЈН ОП 06/2020) износи 70.688.956,00 динара без ПДВ-а, што је укупно 608.729.684,00 тако
да је захтев од 600.000.000,00 динара и више него сразмеран предмету набавке . Ипак ,
како би удовољио захтеву потенцијалног понуђача Наручилац ће извршити измену
конкурсне документације тако што ће захтев у погледу пословног капацитета наручиоца
поставити „ да је понуђач у претходне четири године од дана објављивања позива
самостално или као члан групе понуђача извршио/реализовао три стручна надзора на
објектима јавне намене,чија
укупна инвестициона вредност износи минимум
800.000.000,00 динара без пдв , од чега минимум два објекта морају бити из области
социјалне заштите за смештај одраслих и старих особа.
-

Наручилац захтева да надзор мора бити на различитим објектима.

7. Наручилац је поставио захтев да је понуђач у претходне три године од дана објављивања
позива самостално или као члан групе понуђача извршио/реализовао три стручна надзора
на објектима јавне намене, од чега минимум два објекта морају бити из области социјалне
заштите за смештај одраслих и старих особа, обзиром на то да је искусто у вршењу
стручног надзора на грађењу , реконструкцији или адаптацији објеката овог типа
неопходно за квалитетно извршење набавке и привођење објекта намени . Не важе исти
стандарди за објекте у области Социјалне заштите за смештај старих и одраслих лица и
за објекте здравствене заштите.
Члан 115 став 1 Закона о социјалној заштити ( „Сл. Гласник РС“ бр.24/2011) каже: „Установа
социјалне заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите може отпочети са пружањем
услуге породичног смештаја и услуге домског смештаја кад министарство надлежно за социјалну
заштиту утврди да испуњава услове за обављање делатности пружања тих услуга и изда лиценцу
(дозволу за рад).“
Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите, којим се уређују ближи услови за
издавање лиценце (дозволе за рад), донет на основу члана 184. став 3. и члана 190. став 4.
Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), као обавезан услов за добијање
дозволе за рад установе социјалне заштите предвиђа испуњеност између осталог и структуралних
( просторних ) стандарда из Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга
социјалне заштите („Службени гласник РС”, број 42/2013) који поред заједничких структуралних
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минималних стандарда предвиђа и Посебне минималне структуралне стандарде за домски и
предах смештај. Како је наручилац у поступку прибављања лиценце и предметни радови се
изводе у сврху испуњености минималних структуралних стандарда из Правилника о ближим
условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС”, број
42/2013) неопходно је искуство извођача на објектима социјалне заштите на објектима социјалне
заштите за смештај старих и одраслих особа, како због пропуста у радовима Наручилац не би
остао без дозволе за рад.
8. Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације бр.07/6 од 12.02.2020.
године и то:
У делу 4. Конкурсне документације бр.07/6 од 12.02.2020. године УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА, тачка 4.2. Додатни услови, Б) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ страна 8/47 у табели ставка 2
мења се и сада гласи:

2.

Неопходно је да инжињери наведени у
оквиру кадровског капацитета и то минимум
један инжињер архитектуре са лиценцом
300 или 400, грађевински инжињер са
лиценцом 310 или 311 или 410 или 411,
захтевани инжењери електротехнике са
лиценцом 350 или 450, инжењери
електротехнике
са
лиценцом
352,
инжењери електротехнике са лиценцом 353
или 453, захтевани машински инжињери са
лиценцом 330 или 430, машински инжињери
са лиценцом 333 или 434 поседују следеће
личне рефернце:
- Изведене стручне надзоре у периоду од
претходне четири године рачунајући од дана
објављивања позива, на минимум три
објекта јавне намене, од чега минимум два
објекта мора бити из облати социјалне
заштите за смештај одраслих и старијих
особа.

Референтна листа – пружених услуга
стручног надзора за личне референце
инжењера, као доказ достављају се:
- попуњен, потписан и печатом оверен
Образац
потврде-референтне
листе
(Образац потписује и оверава претходни
наручилац);
- попуњен, потписан, печатом оверен
Образац РЛ списак пружених услуга стручног
надзора (Обрасци 6.8. и 6.9.) и
- Решење о именовању стручног надзора.

9.
Наручилац ће прихватити и уговор о вршењу стручног надзора као и уговор о ангажовању
стручног надзора.
10. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако што ће додати : Уколико
запослени ангажовани уговором о делу или другим уговором о радном ангажовању нису у радном
односу за исте је потребно доставити Уговор о радном ангажовању и М образац понуђача, а у
колико су радно ангажована лица у радном односу потребно је доставити Уговор о радном
ангажовању и копију М обрасца послодавца код кога су лица у радном односу. (појашњење бр.5).
11. Наручилац је предвидео и обезбедио обилазак локације како би омогућио понуђачу да стекне
увид у обим и количину предметне услуге стручног надзора и уверио се о неопходности
свакодневног присуства на надзора на градилишту и вршења стручног надора за све време
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извођења радова. Да је подносилац захтева за додатна појашњења обишао локацију и извршио
увид у пројктно техничку документацију добио би одговоре на највећи део питања која су овим
путем упућена.
Сматрамо да је обилазак локације предност за понуђача приликом састављања понуде јер
му омогућава да реално сагледа шта се од њега очекује као и у којим условима се изводе радови,
а нарочито да се смањи могућност накнадних притужби од стране понуђача.
Достављени одговори и појашњења саставни су део Конкурсне документације
бр.07/6 за ЈН ОП 07/2020.

Комисијa за ЈН ОП 07/2020
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