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ЈНОП 05/2019-1.2.1

На основу члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за Јавну набавку услуга – Услуге израде пројектне документације, редни број ЈНОП 05/2019-1.2.1, на
писани захтев заинтересованог лица, који је упућен путем електронске поште дана 07.08.2019.
године у 12:46 часова.
Заинтересовано лице је под насловом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, бр ЈНОП 05/2019-1.2.1 “ навело следеће:
„Предмет: Захтев за измену и допуну конкурсне документације за подношење понуда; ЈАВНА
НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ, БР.
ЈНОП 05/2019-1.2.1 у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама.“
Питање бр. 1:
„Одлуком Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре од 06. новембра 2018.
(http://mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/saopshtenje-ministarstva-u-vezi-s-izdavanjem-licenci-za-inzhenjere
erhitekte-i-iprostorne) 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. Молимо да ускладите конкурсу документацију са Одлуком“
Одговор на питање бр. 1:
Наручилац прихвата сугестију, потврда о важењу лиценце инжењерске коморе Србије не мора бити
достављена. Прихватљива је лиценца без потврде.
Питање бр. 2:
„У складу са чланом 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 конкурсу документацију са Законом.“
Одговор на питање бр. 2:
На страни 76 Конкурсне документације, тачка 24. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА ДА ПРИЛИКОМ
САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА: Приликом сачињавања понуде понуђачи
нису обавезни да користе печат, наручилац је имао у виду одредбе Закона о привредним друштвима
и употребу печата предвидео као могућност, али не и као обавезу како је напред наведено. Употреба
печата на местима где је то предвиђено конкурсном документацијом није обавезна. Понуђачи могу
да користе печат, али обрасци и документи код којих није коришћен печат су валидни и такве понуде
ће бити прихватљиве.

Питање бр. 3:
„У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и чланом 162. Закона о планирању и изградњи
(Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/20163 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019др. закон), надлежно министарство не издаје лиценцне печате и користи се само електронски
потпис. Молимо да ускладите конкурсну документацију са Законом.“
Одговор на питање бр.3:
Конкурсном документацијом није захтевана употреба лиценцног печата.
Питање бр. 4:
„2.3. располаже неопходним пословним капацитетом:
- сматра се да понуђач испуњава овај услов у случају:
1. Да пођач поседује међународно признате сертификате за квалитет:
- ИСО 9001:2015 или одговарајуће – за послове пројектовања,
- ИСО 14001:2015 или одговарајуће – за послове пројектовања,
- ОХСАС 18001:2007 или одговарајуће – за послове пројектовања,
- ИСО 22301:2012 или одговарајуће - за послове пројектовања,
- ИСО 27001:2013 или одговарајуће – за послове пројектовања,
- ИСО 37001:2016 или одговарајуће – за послове пројектовања,
- ИСО 50001:2011 или одговарајуће – за послове пројектовања.
Молимо Вас да одговорите на следеће питање, односно да додатно појасните следеће: Зашто
сте супротно Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), према
коме Наручилац не може да ограничава конкуренцију и да захтева додатне услове који нису у
логичкој вези са предметом јавне набавке, условили да Понуђач мора да поседује ИСО? Тражимо да
се измени конкурсна документација и изостави овај услов.
У складу са наведеним указујемо Наручиоцу да је повредио члан 76. став 6, Закона, јер је одредио
додатне услове за учешће у поступку, тако да ти услови дискриминишу Понуђаче и да нису у
логичкој вези са предметом јавне набавке.“
Одговор на питање бр. 4:
Додатни услов у делу пословног капацитета којим се захтевају ИСО стандарди постављен је у складу
са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама који гласи: „Наручилац у конкурсној документацији
одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног,
техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне
набавке.“ ИСО стандарди никако не представљају дискриминаторски услов како то заинтересовано
лице наводи, јер исте може да поседује свако правно лице регистровано у Републици Србији, као и у
иностранству. ИСО (International Organisation for Standardization) представља мрежу националних
института у 162 земље и уједно је највећа светска институција за развој стандарда. ИСО стандард
повећава конкурентност предузећа, потрошачима нуди проширену понуду и јача конкуренцију међу
понуђачима стварајући сигурније, квалитетније услуге и повољније цене услуга. Под једнаким
условима свако правно лице може да га поседује.
Питање бр. 5:
„ Да понуђач у претходне пословне године (2018 год.), односно до дана објављивања Позива за
подношење понуда има најмање један извршен уговор који се односи на адаптацију, санацију или
реконструкцију за објекте високоградње најмање вредности уговора од 5.000.000,00 динара без
ПДВ-а. Прихватиће се уговор где је понуђач самостално склопио уговор или као носилац
конзорцијума.
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Из ког разлога је овде наведена само 2018. година? Захтевамо да се период продужи на 3-5 година
рачунајући уназад од дана објављивања Позива за подношење понуда.“
Одговор на питање бр. 5:
Наручилац захтева само један пројекат у пословној 2018. години како би понуђачи доказали
континуитет пословања, односно, да су радили пројекте сличне предметне набавке и у претходној
пословној години. Сви остали пројекти (уговори) који су захтевани као доказ пословног капацитета
прихватљиви су у претходне три пословне године (2016., 2017. и 2018. година)
Питање бр. 6:
„Да је понуђач у претходне 3 (три) пословне године (2016., 2017. и 2018. год.), односно до дана
објављивања позива за подношење понуда одобрено најмање четири пројеката који се односе на
изградњу, адаптацију, санацију, реконструкцију или слично за објекте високоградње јавне намене
најмање укупне минималне бруто површине 10.000 м², са процењеном вредношћу радова у
најмањем износу од 450.000.000,00 динара који су одобрени од стране Канцеларије за управљање
јавним улагањима.
Молимо детаљно објашњење из ког разлога баш износ од 450.000.000,00 динара који су одобрени
од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима и зашто морају бити одобрени од стране
Канцеларије за управљање јавним улагањима. Захтевамо да се овај део изостави.“
Одговор на питање бр. 6:
Ипитујући тржиште пре самог објављивања позива за подношење понуда дошли смо до приближног
износа који ће бити неопходан за извођење радова и који је знатно изнад износа од 450.000.000,00
динара, али смо 450.000.000,00 динара поставили као доњу границу да би се уверили да понуђачи
поседују приближно искуство у пројектовању објеката приближне вредности за извођење. Део
услова који се односи на одобрење Канцеларије за управљање јавним улагањима је постављен, јер
Наручилац планира да са завршеним пројектом конкурише за средства за извођење код Канцеларије
за управљање јавним улагањима и да са већим степеном сигурности да ће исти бити одобрен
изабере пројектанта коме су пројекти већ одобрени код поменутог финансијера. Наручилац ће ипак
прихватити сугестију заинтересованог лица , тако што није потребно доставити копију обавештења о
прихватању пројекта од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима.
Питање бр. 7:
„Да понуђач у претходне 3 (три) пословне године (2016., 2017. и 2018. год), односно до дана
објављивања позива за подношење понуда, има најмање 5 (пет) израђених пројеката који се
односе на изградњу, доградњу, адаптацију, санацију или реконструкцију за објекте високоградње
јавне намене, најмање укупно бруто површине од 20.000м², од којих један објекат треба да буду
најмање бруто површине од 6.000,00 м².
Пројекти треба да се односе на архитектонско грађевинске радове.
Из ког разлога понављате потребне референце када сте у преходним ставовима већ тражили.
Захтевамо да се ове три ставке обједине као један услов.“
Одговор на питање бр. 7:
Ставке не могу да буду обједињене јер се траже различите врсте пословног капацитета, посебно
узимајући у обзир обим посла дефинисам пројектним задатком. Сви услови су постављени у складу
са чл. 76. Закона о јавним набавкама.
Додатна појашњења сматрају се саставним делом Конкурсне документације.
С поштовањем,
Комисија за ЈНОП 05/2019-1.2.1
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