Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 04/2017 –Радови реконструкцији кабина
и ходника у Блатном купатилу Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Да ли инжењере са лиценцама 412 или 413 можемо ангажовати уговором о делу ?
Одговор бр. 1.
Захтевани инжењери - носиоци лиценци, у складу са условом за испуњење неопходног
кадровског капацитета и начином доказивања у складу са конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, могу бити ангажовани по Уговору о делу у смислу одредби
члана Закона о раду („Сл.гл.РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).
Питање бр. 2:
Да ли за лице које обавља послове безбедности и здравље на раду можемо доставити
уговор са фирмом које за наше предузеће обавља те послове ?
Одговор бр. 2.
Није прихватљиво да понуђач као доказ о испуњености наведеног услова кадровског
капацитета у понуди достави доказ Уговор са фирмом која за ваше предузеће обавља те
послове. Понуђачи дати услов могу испунити на начин у складу са одредбама члан 81
Закон о јавним набавкама који заједничкуј понуду.
Питање бр. 3:
Молим Вас да нам у складу са одредбама члана 63 Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дате додатна појашњења конкурсне
документације у вези јавне набавке број 04/2017 - Радови на реконструкцији кабина и
ходника у Блатном купатилу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи
Ковиљачи.
На страни 8 конкурсне документације код кадровског капацитета захтевате између осталог
да понуђач има запослена или ангажована у складу са Законом о раду минимум 2
дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом 412 (Одговорни извођач радова
грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима нискоградње)
или 413 (Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских
радова на објектима хидроградње).
Обзиром да је лиценца 410 по обиму шира (Одговорни извођач радова грађевинских
конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима виокоградње, нискоградње и
ходроградње) и чији опис подразумева и лиценцу 412 и 413, да ли ћете дао доказ о
испуњености кадровског капацитета поред лиценце 412 или 413 прихватити и лиценцу
410?
Одговор бр. 3.

Наручилац прихвата лиценцу 410.

Питање бр. 4:
Да ли у тендерској документацији за јавну набавку радова, ЈН бр: 04/2017. У делу
додатни услови, под тачком 4. где се тражи минимум 2 дипл. грађ. инжењера са важећом
лиценцом 412 или 413. Да ли могу да задовоље лиценце 414 или 415 горе тражене
лиценце 412 или 413.
Одговор бр 4.
Наручилац прихвата лиценцу 410, по обиму најширу, затим прихвата и лиценце 412, 413
или 414, а лиценцу 415 не прихвата из разлога што је у питању лиценца за радове на
изградњи саобраћајница а што није у складу са предметом јавне набавке.
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 04/2017.
Дана 20.02.2017. године

Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 04/2017 –Радови реконструкцији кабина
и ходника у Блатном купатилу Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Молимо Вас да извршите допуну захтеваних додатних услова за учешће за јавну набавку
радова у отвореном поступку, ЈН број 04/2017 под тачком :4) да понуђач у моменту
подношења понуде има најмање 11 (једанаест) запослених (на неодређено или
одређено време у складу са Законом о раду) или ангажованих у складу са Законом о
раду, од којих су најмање:
 минимум 2 дипломирана грађевинска инжењера са важећом лиценцом 412 или 413.
и као доказ да се прихвати и дипломирани грађевински инжењери са лиценцом 411, с
обзиром да на основу одлуке о врстама лиценци коеј издаје Инжењерска комора Србије
(број 1493/1-3 од 02.07.2012. године, а На основу члана 164. Став 1 тачка 2 Закона о
планирању и изградњи („службени гласник РС“, број 72/09, 81/2009 и 24/2011) члана 8 став
3. Правилника о условима поступку за издавање и доузимање лиценце за одговорног
урбанисту, пројектаната, извођача радова и одговорног планера („ Службени гласник РС“
број 116/04 и 69/06) и члана 21 став 1. Тачка 18. Статута инжењера комора Србије
(„службени гласник РС“ број 88/05 и 16/09)) за радове који су предмет јавне набавке
одговорни извођач (руководилац) радова може бити са лиценцом 411.
Одговор бр. 1.
Наручилац прихвата поред лиценци 410, 412, 413или 414 и лиценцу 411.
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 04/2017.
Дана 22.02.2017. године

