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Лесковац
На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених
појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица
Комисија за јавну набавку бр. МВ 096-3/19– Изградња саобраћајнице између улица
Бабичког одреда и Масариковог трга у Лесковцу, даје следећи
ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 1
Питање 1: Одлуком Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре од 6.
новембра 2018. год. (https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopštenje-ministarstva-uuvezi-s-izdavanjem-licenci-za-inženjere-arhitekte-i-prostorne) важење лиценци није
условљено плаћањем годишње чланарине у Комори. Самим тим лиценцирани
инжењери нису у обавези да достављају важећу потврду о плаћеној чланарини
Инжењерској комори. Такође лиценце сада издаје Министарство грађевине, саобраћаја
и инфраструктуре. Молимо да ускладите конкурсну догументацију са Одлуком.
Одговор 1: Наручилац је у конкурсној документацији у погледу додатног услова, да
понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, за техничка лица која ће бити
именована (1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 410 или 412 или 415 и 1
дипломирани електроинжењер са лиценцом 450) навео, поред осталог, да је као доказ
потребно доставити одговарајуће лиценце са важећом потврдом ИКС-а.
Ово из разлога, јер је чланом 108. Закона о изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 83/2018), односно самосталним
чланом 108. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09
– исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. Закон), прописано да личне лиценце, које су издате у
складу са претходно важећим прописима, односно лиценце које је издала Инжењерска
комора Србије, остају на снази, осим уколико се стекну услови за њихово одузимање у
случајевима предвиђеним законом и подзаконским актима донетим на основу Закона,
као и да ће се сматрати да су даном ступања на снагу наведеног Закона о изменама и
допунама Закона о планирању и изградњи (6. новембар 2018. године), сва лица која
имају важеће лиценце, које је до тог дана издала Инжењерска комора Србије, бити
уписана у Регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера.
Тачна је констатација заинтересованог понуђача да важење лиценце није
условљено плаћањем годишње чланарине у Комори, као и да лиценце сада издаје
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
У складу са наведеним, а имајући у виду тзв. прелазни период везан за начин и
поступак издавања лиценци, наручилац ће кроз измену и допуну конкурсне
документације прилагодити начин достављања доказа новим прописима, тако што ће
поред већ траженог у конкурсној документацији додати и друге одговарајуће доказе у
складу са Правилником о полагању стручног испита у области просторног и
урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске
ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера,
архитеката и просторних планера („Службени гласник РС“, бр. 51/2019) а који може
бити Решење Министарства о издавању лиценце, свечана форма лиценце, односно
Уверење о упису у Регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних
планера.

Питање 2: У складу са чланим 25. став 3, 4. и 5. Закона о привредним друштвима (
Службени гласник Републике Србије, број 36/2011, 99/201, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и
95/2018) није обавезна употреба печата. Молимо да ускладите конкурсну
догументацију са Одлуком.
Одговор 2: Наручилац је конкурсну документацију сачинио у складу са важећим
Законом о јавним набавкама и са чланом 1. Правилника о допуни Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“, број 41/2019), па је
самим тим усклађена и Законом о привредним друштвима са чланим 25.став 3, 4. и 5.
Закона о привредним друштвима ( Службени гласник Републике Србије, број 36/2011,
99/201, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018).
Ипак, ради јаснијег дефинисања употребе печата, наручилац ће извршити измену и
допуну конкурсне документације, тако што ће у Упутству за сачињавање понуде
(поглавље V. Конкурсне документације) додати тачку 23. Обавештење, у којој ће
прецизно дефинисати употребу печата, на начин да употреба истог није обавезна.
Питање 3: Као доказ о регистрацији сматра се поднети Захев о регистрацији менице
који подноси понуђач својој пословној банци да изврши регистрацију менице у
Регистар меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије, о чему као доказ
наручиоцу доставља копију поднетог захтева за регистрацију меница у Регистар.
Доказ да је меница регистрована није Захтев за регистрацију менице. То што је поднет
захтев за регестрацију менице, не значи да је меница и регистрована. Проверу да ли је
меница и регистрована можете извршити на сајту народне банке Србије
https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html, како је то јавно доступан документ
захтевамо да избаците као доказ оверен захтев за регистрацију менице.
Одговор 3: У поглављу IV. Конкурсне документације – Услови за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих
услова, у тачки 2. тог Упуства, на страни 11. конкурсне документације је наведено
следеће:
„Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.“
Користећи наведену аналогију, наручилац ће, и у погледу захтева да меница за
озбиљност понуде мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, који се
води код НБС – одсек Принудна наплата, извршити проверу на сајту НБС и извести
коначни закључак да ли је иста регистрована.
У складу са наведеним, наручилац сматра да није неопходно вршити измену и
допуну конкурсне документације, тако да остаје при већ наведеном у истој.
Напомињемо, неопходно је, дакле, да понуђач достави бланко соло меницу за
озбиљност понуде са меничним овлашћењем како је тражено конкурсном
документацијом, нарочито имајући у виду Напомену са стране 10. конкурсне
документације да ће понуда бити одбијена ако понуђач не достави средство
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
У Лесковцу, 15.08.2019. год.

Комисија за јавну набавку
_________________________

