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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 13 за јавну набавку радова на изградњи нове
железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу, у
отвореном поступку, набавка бр. 79/2019
Питање бр. 1:
„УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ИНОСТРАНА КОМПАНИЈА, да ли је потребно да испуни:
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Тачка 5
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75, ст. 1, тачка 3 ЗЈН), ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом и то:
да поседује Решење којим се утврђује да понуђач испуњава услове за добијање
лиценце за израду пројектне документације, које издаје министарство надлежно за
послове грађевине и то:
за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима:
П141Г2 – пројекти саобраћајница
П141С1 – пројекти саобраћаја и саораћајне сигнализације
П141Е1 – пројекти електроенергетских инсталација високог и средњег напона
П141Е4 – пројекти управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерење и
регулација
За објекте на јавним железничким инфраструктурама са прикљчцима (мостови) –
П142Г1 – пројекти грађевинских конструкција
Решење којим се утврђује да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за
грађење објеката, односно извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу
издаје министарство надлежно за пословне грађевине, и то:
лиценца (И141Г2) – извођење радова на саобраћајницама за јавне железничке
инфраструктуре са прикључцима;
лиценца (И141Г1) – извођење грађевинских конструкција за објекте на јавним
железничким инфраструктурама са прикључцима (мостови);
лиценца (И141Е1) – извођење електроенергетских инсталација високог и средњег
напона за јавне железничке инфраструктуре са прикљчцима;
лиценца (И141Е3) – извођење телекомуникационих мрежа и система за јавне
железничке инфраструктуре са прикљчцима;
-да поседује Лиценцу првог реда издату од стране Републичког геодетског завода.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Тачка 4
- да има одговорна лица за израду документације и извођење пројекта са важећим
личним лиценцама Инжењерске коморе Србије?
Одговор бр. 1:
У складу са одредбама конкурсне документације, Понуђач је обавезан да
достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова за предметну јавну
набавку. Страни понуђач доставља доказе који се издају у матичној држави.
Чланом 79. став 9. ЗЈН прописано je да, ако се у држави у којој понуђач има
седиште не издају исправе које у смислу члана 77. ЗЈН представљају доказе
обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, Понуђач
достави своју писану изјаву, оверену од стране надлежног судског или
управног органа те државе, којом под кривичном и материјалном одговорношћу
гарантује да испуњава предметни услов. Наручилац тада овакву изјаву страног
понуђача прихвата као одговарајућу замену за тражени доказ. Посебно
истичемо, да наручилац може, уколико сматра да је неопходно, да провери да
ли се заиста у држави у којој страни понуђач има седиште не издаје тражени
доказ.
Питање бр. 2:
„У тендерској документацији у одељку 3.11 тачка 5., види се да се експлицитно тражи
да се службена места Распутница Цветојевац и Собовица опремају станичним
пружним телефонским уређајима и локалном кабловском мрежом.
У тачки 6 истог одељка остављено је понуђачу да одреди капацитет пружног бакарног
кабла на основу СС и ТТ опреме коју уграђују.
У складу са чланом 13-Преносни медијуми правилника о техничким усаловима и
одржавању железничке телекомуникационе мреже „Сл. гласник РС“, бр. 38/2017 од
221.4.2017. и имјући у виду ваше одговоре и пројектни задатак, уколико се за овај рад
и функционалност понуђена СС и ТТ опрема не захтева бакарне пружне каблове, да
ли то значи да не мора да се испоручује и полаже пружни бакарни кабл?“
Одговор бр. 2:
Опремање пруге пружним телефонским уређајима мора бити у складу са
члановима 10 и 11, као и Прилогом 2 Правилника о техничким условима и
одржавању железничке телекомуникационе мреже и Пројектним задатком.
Питање бр. 3:
„Да ли је захтев да се у подручју станице Собовица за вођење кабловске мреже
користе обавезно станичне бетонске каналете или је прихватљиво да се иста положи
у ров?“
Одговор бр. 3:
У подручју станице Собовица вођење каблова ће се изводити кроз бетонске
каналете.
Комисија за јавну набавку

