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ПРЕДМЕТ: Јавна набавка мале вредности Пројекат модернизације и реконструкције
деонице Стара Пазова-Нови Сад - технички преглед, број набавке 164/18
Питања и одговори бр. 2
1. Питање:
„ На страни 50 тендерске документације, под тачком 4, обавезних услова, захтевају се 4
велике лиценце (П141Г2 или И141Г2, П142Г1 или И142Г1, П141Е1 или И141Е1, П141Е4
или И141Е3), да би на страни 52 (упутство како се доказује испуњеност услова)
захтевало:
„Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних
услова под редним бројем 1, 2 и 3, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VII ове конкурсне документације), којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН. У том случају
понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу
VII ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом, и копију лиценци које гласе на подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН. Додатне услове испуњавају заједно.
у обрасцу 5. у поглављу VII, између осталог стоји обавеза испуњених обавезних услова
под тачком 6.:- да располаже неопходним финансијским капацитетом; - да располаже
неопходним пословним капацитетом; - да располаже неопходним кадровским
капацитетом.“
да ли то значи да сваки члан групе понуђача мора да испуни услове дате у тачкама 1,
2, 3 и 4 ! да ли то значи да сваки члан групе мора имати све четири наведене
лиценце?“
Одговор:
Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном
документацијом.

Уколико наступа са подизвођачем, подизвођач је дужан да испуни обавезне услове из
чл.75, став 1), тачке од 1-4 , док је обавезан услов из чл.75, став 1), тачка 5), као и
додатан услов у погледу кадровског капацитета подизвођач дужан да испуни за део
набавке чије вршење му је поверено, што значи да подизвођач мора да има одговарајуће
лиценце за део набавке који ће вршити.
Заједничка понуда- обавезне услове из чл.75, став 1), тачке од 1-4 дужни су да испуне
сви чланови групе, а додатне услове испуњавају заједно.
Изузетак је : обавезан услов из чл.75, став 1), тачка 5), као и додатан услов у погледу
кадровског капацитета које је дужан да испуни члан групе понуђача коме је поверено
вршење тог дела набавке, што значи да члан групе мора да има одговарајуће лиценце за
део набавке који ће вршити.
Види измене и допуне број 1.
Изјава (Образац 5. у поглављу VII) се односи на испуњавање обавезних и додатних
услова , и њу доставља понуђач без обзира да ли је наведене услове испунио непосредно
или преко подизвођача, односно чланова групе понуђача, у складу са горе наведеним
упутством.
2. Питање:
„на страни 51 тендерске документације под тачком 3. кадровски капацитет,
набројане су следеће личне лиценце:
• 312 или 315 или 412 или 415
• 310 или 410
• 350 или 450
• 353 или 453
• 352 или 353 или 453, да би се на страни 5 и 6, дефинисала пројектна документација
која је основ за технички преглед : „Главни пројекат реконструкције и модернизације и
изградње двоколосечне магистралне пруге (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад –
Суботица - Државна граница на деоници Стара Пазова-Нови Сад урађен је и приказан
кроз 22 књиге по одговарајућим областима (свескама и деловима) и које чине целину
пројекта ..(набројане су 22 књиге)
Oднос захтеваних личних лиценци и области које су основа техничког прегледа је несразмерна!
Зашто се не захтевају личне лиценце 300, 314, 370, 372 ?
Зашто се захтева лична лиценца број 352, кад лиценца 353 покрива комплетну област лиценце
352?“

Одговор:
Следи измена конкурсне документације.

3. Питање:
„на страни 65 тендерске документације дефинисано је и захтевано менично овлаштење
у којем се мора навести рок са тачно дефинисаним датумом важења менице.
У тендерској документацији није наведен укупан рок израде техничког прегледа
(наведени су смао рокови парцијалних прегледа: „рок отпочињања вршења техничког
прегледа /од дана достављања обавештења од стране наручиоца да су завршенсви или
део радова који су предмет услуге техничког прегледа /максимално 3 дана/ ; рок за
достављање извештаја који поред записника садржи и предлог комисије за технички
преглед да је објекат подобан за употребу и да се за исти може издати употребна
дозвола/ не дужи од 30 дана од отпочињања вршења прегледа/“)!

На страни 69 тендерске документације, у уговору, члан 2, стоји: „очекивани рок за
пуштање пруге у саобраћај је „ – без изражене вредности, да би се на страни 70, члан
12, рекло: „у случају продужетка рока из члана 2. овог уговора, извршилац је у обавези
да наручиоцу достави ново менично писмо на исти износ, са роком важности 30 дана
дужим од новоутврђеног рока за извршење уговора у целости.“!
Који је укупни рок извршења техничког прегледа?“
Одговор:
Модел меничног овлашћења на стр. 65 конкурсне документације односи се меницу која
се доставља уз понуду, рок важноси овог меничног овлашћења је минимум 30 дана дужи
од рока важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде – види VIII Упутство
понуђачима како да сачине понуду, тачка 11. Подаци о врсти, садржини, начину
подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења испуњења обавеза
понуђача(стр 77).
Укупни рок извршења целокупног техничког прегледа биће прецизиран уговором, и у
складу са тим, утврдиће се и рок важности менице на име гаранције за добро извршење
посла (модел овлашћења дат на стр. 66) коју ће изабрани понуђач доставити, уз ново
менично овлашћење, приликом потписивања уговора.
4. Питање:
„Сматрамо да је процењена вредност јавне набавке нереална, обзиром на обим и
потребну стручност посла!“
Одговор:
Видети питања и одговоре бр. 1.

