ОПШТИНА БРУС
Председник општине
Комисија за спровођење поступка
јавне набавке радова бр.1
Број: 404-47/2017-II
Датум: 18.08.2017.године
На основу чл.63.став 3.Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број
124/12,14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку радова бр. 2- Грађевински радови на
инвестиционом одржавању објекта Средње школе и Хале спортова у Брусу је дана
18.08.2017.године израдила
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку радова бр.2
Општини Брус потенцијални понуђачи упутили су захтеве дана 15.08.2017.године и
16.08.2017.године за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације за
јавну набавку радова бр.2 у коме су постављена следећа питања:
Питање 1Да ли се као доказ пословног капацитета тачка 2.конкурсне документације, уз Потврде
Наручиоца доставља фотокопија прве и последње стране Окончане ситуације или је потребно
достављати комплетну ситуацију?
Одговор:
Уз Потврде Наручиоца о реализацији закључених уговора доставља се фотокопија уговора на
који се потврда односи и довољно је доставити фотокопију прве и последње стране Окончане
ситуације по тим уговорима.
Питање 2У погледу додатних услова код кадровског капацитета, када се лице ( дипломирани инжењер
одговарајуће струке) ангажује уговором о делу, да ли је за испуњење услова довољно
доставити копију уговора о делу, лиценцу оверену печатом и потписану
( копија),
као и потврду издату од стране инжењерске коморе такође оверену печатом и
потписану( копија)?
Одговор:
У глави V конкурсне документације-Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и
76.Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, тачка
2.Додатни услови, подтачка 4)Кадровски капацитет наведено је да се као доказ траженог
кадровског капацитета за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача као доказ о
радном ангажовању доставља: уговор-фотокопија уговора о делу/уговора о обављању
привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући
М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално
осигурање и фотокопија личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије( уз сваку
лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им Одлуком
суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце).Фотокопије потврдe о
важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом. Дакле,
када се лице ( дипломирани инжењер одговарајуће струке) ангажује уговором о делу, за
испуњење услова кадровског капацитета, потребно је доставити: фотокопију уговора о делу,
одговарајући М образац у складу законом о раду односно законом о доприносима за обавезно
социјално осигурање, фотокопију личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије о
важности лиценце која се мора оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом , а која
може бити фотокопија.
Питање 3У предмеру и предрачуну за спортску халу у делу ТИС, видео систем и алармни систему клони
3.( јединица мере) уписане су количине.Молим да нам дате јединице мере за поменуте
позиције.

Одговор:
Приликом израде конкурсне документације, премера и предрачуна за објекат Спорстска хала у
Брусу-Телекомуникационе и сигналне инсталације, видео систем и алармни систем начињена
је тахничка грешка тако што су у колони ''јединица мере'' уписане количине, док је колона
''количине'' остала празна, тако да ће Наручилац исправити грешку израдом Измена конкурсне
документације. Измене конкурсне документације биће благовремено објављене на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Питање 4У конкурсној документацији за ЈН бр.2/17-грађевински радови на инвестиционом одржавању
објекта Средње школе и хале спортова у Брусу, као услов у погледу испуњења кадровског
капацитета, наведено је да подносилац понуде мора имати дипломираног инжењера који
поседује важећу лиценцу издату од надлежне службе МУП-а Србије, и то: лиценцу Б1 или Б2
који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.
Да ли је потребно да и предузеће поседује лиценцу за вршење послова пројектовања и
надзора над извођењем система техничке заштите, лиценцу за вршење послова монтаже,
пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника, са обзиром да су за
ову врсту посла, исте предвиђене новим Законом о приватном обезбеђењу који је ступио на
снагу 01.01.2017.године?
Одговор:
Понуђач је дужан да поседује овлашћење издато привредном друштву односно другом
правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара(Б2).
Доказ: фотокопија овлашћења Б2 за извођење система за дојаву пожара, што је и обавезан
услов из чл.75.став 1.тачка 5.Закона о јавним набавкама(''Сл.гласник РС''124/12, 14/15 и 68/15)понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом,
а у конкретном случају доказ је : решење о овлашћењу Сектора за ванредне ситуације МУП-а
Републике Србије, издато привредном друштву односно другом правном лицу за обвљање
послова извођења посебних система и мера заштите од пожара-фотокопија. У складу са
наведеним Наручилац ће изменити конкурсну документацију. Измене конкурсне
документације биће благовремено објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца.
Комисија за јавну набавку радова бр.2

