ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 404-57/18-4:
16.05.2018.
1. Питање: Молим Вас да нам појасните следећи услов кадровског капацитета:
"Одговорни пројектанти са лиценцама 314 и 330 треба да имају најмање по две референце
на изради техничке документације за потребе извођењеа канализационе мреже или на
вршењу наџора, од тога бар једна референца за објекат минималне дужине 25 км за
комплетно насељено место"
- Да ли оба инжињера са лиценцом 314 требају да имају референцу 25 км канализационе
мреже за комплетно насељено место или је довољно да један инжињер са лиценцом 314
има личну референцу са захтеваном дужином канализационе мреже?
- У измењеној конкурсној документацији стоји услов да инжењер са лиценцом 330 треба
да има референцу за канализациону мрежу дужине 25 км иако инжињер са лиценцом 330
не може имати референцу канализационе мреже већ искључиво може учествовати у
пројектовању канализационих објеката. Молимо Вас да појасните коју референцу треба да
има инжињер са лиценцом 330 с обзиром да је немогуће да поседује референцу
пројектовања канализационе мреже?


Одговор: У питању је грешка у конкурсној документацији, па ће у том делу
конкурсна документација бити измењена. Потребно је да Понуђач има радно
ангажованог инжењера са лиценцом 314 који, као доказ озбиљности, има
референцу на изради пројектне документације или надзора за канализациони
систем дужине 25 км или веће, а дипломирани инжењер машинства са лиценцом
330 или 332 референцу на изради техничке документације или надзора на
машинским инсталацијама црпне станице у оквиру система канализационе мреже
дужине 25км или веће.

2. Питање: Конкурсном документацијом је захтеван обавезан обилазак локације свих
чланова групе понуђача.
Овај захтев није у складу са Законом о јавним набавкама. Молимо Вас да измените овај
услов у могућност обиласка објекта, с обзиром да иста не може бити обавеза већ
могућност за понуђаче. Обилазак објекта не може бити услов прихватљивости понуде и о
томе постоји пракса у одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки (Решење бр: 4-00-85/2016 од 15.03.2016. године). Молимо вас да у наведеном делу
извршите измену конк.документације.
 Одговор: Конкурсном документацијом није захтеван обилазак локације свих
чланова групе понуђача, већ одговорног лица понуђача. Последња реченица из
Напомен Обрасца 7 ће бити избрисана и у том делу, конкурсна документација ће
бити измењена.
3. Питање: Да ли се плаћање врши путем привремених ситуација за време
реализације уговора.
Нпр: након завршетка геодетских снимања и израде Идејног решења да ли је могуће
наплатити део пројектне документације?



Одговор: Не, плаћање се врши након завршеног комплетног посла као што стоји и
стоји у конкурсној документацији.

