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У складу са чланом 63. став 2. и 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС“ бр. 124/2012,14/2015, 68/2015), дајемо додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде за јавну набавку радова – Изградња саобраћајница са
недостајућом инфраструктуром на локацији Воћареве Ливаде за потребе реализације
програма изградње станова за припаднике снага безбедности, ЈН 1.3.37 по Позиву за
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки од 27.07.2020.године.
године:
Дана 06.08.2020. године заведен у Јавном предузећу за уређивање грађевинског
земљишта “Краљево” под бројем 2435/20 достављено је питање заинтересованог
понуђача:
Питање 1
Зашто захтевате од понуђача да имају запосленог дипломираног инжењера са
лиценцом 470? Молимо да нам образложите јасно и недвосмислено постављени услов.
Захтевате доказ за инжењера у радном односу и ако Закон о раду Републике
Србије предвиђа и друге облике ангажовања ван радног односа, тј. "у радном односу
код понуђача или ангажован по уговору", у складу са чл. 197-202 Закон о раду
Републике Србије. Закон о раду прописује ангажовање ван радног односа. С тим увези
Наручилац не може доказати да би запослени код понуђача допринео ефикаснијем и
квалитетнијем раду од рада лица које је ангажовано, те и у овом случају, оваквим
захтевом од понуђача доприноси дескриминацији међу понуђачима, што је у
супротности Законом о јавним набавкама.
Одговор 1
С обзиром на обим послова није неопходно да понуђач има запосленог или
радно ангажованог инжењера са лиценцом број 470.

Питање 2
Да ли испуњеност услова може једно лице бити ималац више личних лиценци,
односно, да ли је прихватљив доказ довољног кадровског капацитета уколико имамо на
располагању једног инжењера који поседује две личне лиценце, нап. 414 и 415 и тиме
задовољи наведено?
Одговор 2
Уколико понуђач има на располагању једног инжењера који поседује две лиценце
прихватљиво је у доказивању испуњености, као једног од додатних услова.
Питање 3
Молимо да нам објасните на основу чега сте одредили финансијски лимит када
он може бити највише у двострукој вредности процењене вредности на годишњем
нивоу?
Одговор 3
Имајући у виду мишљење Управе за јавне набавке од 25. јула 2016.године
мењамо додатни услов за финансиски капацитет тако да је сада потребно да понуђач
располаже неопходним финансијским капацитетом:
- да је понуђач у 2019. години остварио укупан приход од најмање 624.000.000,00
динара
Питање 4
Уколико понуду подноси група понуђача, да ли доказ да у периоду од 12 месеци
пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није
био неликвидан ни један дан доставља само овлашћени члан групе - носилац посла?
Одговор 4
Уколико понуду подноси група понуђача доказ да у у периоду од 12 месеци пре
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био
неликвидан ни један дан доставља само овлашћени члан групе - носилац посла.
Питање 5
Да ли понуђачи уз понуду достављају све оверене изјаве од стране пословне
банке образац број 9, 10 и 11 уз издата одговарајућа средства обезбеђења у
оригиналној форми и облику од банке?

Одговор 5
На страни 9/59 и 10/59 конкурсне документације у тачки 3.25. Средство
обезбеђења назначено је да понуђачима Изјаве, односно Писма о намерама банке у
вези банкарске гаранције банке могу дати са датумом, потписом и печатом на обрасцу
из конкурсне документације (образац 9., 10. и 11.) или на обрасцу банке са текстом из
конкурсне документације.
Овај прилог је саставни део конкурсне документације.
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