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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2
конкурсне документације за јавну набавку услуга – израда планова
превенције и стручни пројектантски надзор, обликоване по партијама од
1 до 3, и то за:
ПАРТИЈУ 2 - стручни и пројектантски надзор над санацијом и адаптацијом
тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и
израдом нове инсталације за централну топлу воду
ЈНОП 23/2014
Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe услуга – израда планова
превенције и стручни пројектантски надзор, обликовану у више посебних
истоврсних целина (партија) од 1 до 3 (Редни број ЈН ОП 23/ 2014) и то:
Партија 2 – стручни и пројектантски надзор над санацијом и адаптацијом
тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове
инсталације за централну топлу воду
Путем е - maila 17.08.2014. године (недеља) примили смо ваш допис,
којим тражите појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку
услуга – израда планова превенције и стручни пројектантски надзор, обликовану
у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 3 (Редни број ЈН ОП 23/
2014) и то:
Партија 2 – стручни и пројектантски надзор над санацијом и адаптацијом
тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове
инсталације за централну топлу воду, у оквиру којег сте поставили следећa
питањa:
Питањa:
„Хтели би да цитирамо Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС) који је чланом
153. јасно дефинисао вршење стручног надзора а који у целости цитирамо јер је
кратак и јасан:
6. Стручни надзор
Члан 153.
Инвеститор обезбеђује стручни надзор у току грађења објекта, односно
извођења радова за које је издата грађевинска дозвола.
Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према
грађевинској дозволи, односно према техничкој документацији по којој је издата
грађевинска дозвола; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова
и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде

приступачности; контролу и оверу количина изведених радова; проверу да ли
постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују;
давање упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења
детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање
других питања која се појаве у току извођења радова.
Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове
прописане овим законом за одговорног пројектанта или одговорног
извођача радова.
У вршењу стручног надзора на објекту не могу да учествују лица која
су запослена у привредном друштву, односно другом правном лицу или
предузетничкој радњи које је извођач радова на том објекту, лица која врше
инспекцијски надзор, као и лица која раде на пословима издавања грађевинске
дозволе у органу надлежном за издавање грађевинске дозволе. /завршен цитат/
Такође би хтели да цитирамо и поједине услове дефинисане у конкурсној
документацији за надзор над грађењем а то је између осталог следеће:
2) да има успостављен и применљив:
- систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ИСО 9001,
- систем заштите животне средине и превенције заштите у складу са захтевима
стандарда ИСО 14001, и
-систем заштите здравља и безбедности на раду у складу са захтевима стандарда
ОХСАС 18001 или „одговарајући“
Плус тражењем кадровског капацитета:
Да има у радном односу односно радно ангажована следећа стручна лица која
поседују одговарајуће пројектантске лиценце ИКС-а за у области која је предмет
ове јавне набавке и то:
*2 (два) дипломирана инжењера архитектуре лиценце број: 300 или 301 или 302
или 400 или 401, од којих минимум једно лице поседује пројектантску лиценцу;
*2 (два) дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом 310 или 311 или 317
или 410 или 411, од којих минимум једно лице поседује пројектантску лиценцу;
*2 (два) дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом 313 или 314 или 413
или 414, од којих минимум једно лице поседује пројектантску лиценцу;
*2 (два) дипломирана инжењера машинства термотехнике, термоенергетике,
процесне и гасне технике са лиценцом 330 или 430, од којих минимум по једно
лице поседује пројектантску лиценцу;
*2 (два) дипломирана инжењера електротехнике, електроенергетских инсталација
ниског и средњег напона са лиценцом 350 или 450, од којих минимум једно лице
поседује пројектантску лиценцу;
Лиценце ИКС-а за стручна лица морају имати одговарајућу потврду ИКС-а да су
лиценце важеће, односно да именованим лицима одлуком суда части иста
лиценца није одузета.
Потребно је да следећа стручна лица поседују уверење о положеном стручном
испиту из области ПП заштите:
1 (једно) стручно лице које истовремено поседује и лиценцу ИКС-а бр. 300 или
301 или 310 или 311 (за конструкцију објекта),
1 (једно) стручно лице које истовремено поседује и лиценцу ИКС-а бр.350 или
352 или 353, (за електроинсталације),
1 (једно) стручно лице које истовремено поседује и лиценцу ИКС-а бр. 330 или
314, (за противпожарну хидрантску мрежу и сл. машинске инсталације).
/завршен цитат/
Укупно 13 извршилаца
Законом о планирању и изградњи је чланом 153. ставом 3 дефинисано ко
може да врши надзор а то су лица а не фирме са наведеним ИСО и ОХСАС
стандардима и кадровском опремљеношћу са одређеним бројем дипломираних
инжењера и лиценцама разних профила.
Дефинисање наведених услова у тендерској документацији значи
непоштовање Члана 153. Закона о планирању и изградњи и практично
дефинисање нових критеријума за надзор тендерском документацијом која се
ставља изнад Закона.

Критеријумима из тендерске документације се врши дискриминација над
хиљадама дипломираних инжењера, чланова Инжењерске коморе Србије са
лиценцама који задовољавају услове према члану 153. Закона о планирању и
изградњи, јер је закон тако рекао, док се тендерском документацијом они
дискриминишу и стављају ван задовољења критеријума.
Питање 1:
Да ли ће понуђачи који немају наведене стандарде ИСО 9001, ИСО 14001,
ОХСАС 18001, бити елиминисани или ће се овај критеријум преиспитати? Како се
уопште стандарди ИСО и ОХСАС примењују на градилишту од стране стручног
надзора и по чему се такав надзор разликује од „обичног“ стручног надзора према
Закону о планирању и изградњи и Правилнику о начину и поступку вршења
стручног надзора у току грађења објекта ("Службени гласник РС", бр. 47/2003).
Тендерском документацијом се тражи кадровски капацитет од 13
дипломираних инжењера разних струка а такође се тендерском документацијом
тражи „свакодневни обилазак градилишта са израдом кратких дневних извештаја
са приложеном фото документацијом“.
Питање 2:
Да ли свих 13 дипломираних инжењера из кадровског капацитета мора
свакодневно да обилази градилиште и израђује кратке дневне извештаје? Да ли
ће сви бити одговорни пошто има преклапања одговорности?
Колико нам је познато реч је о грађевинско занатским радовима,
унутрашњим инсталацијама водовода и канализације, електро инсталацијама и
машинским инсталацијама, што све могу да покрију 3 вршиоца надзора са
повременим обиласком градилишта у зависности од динамике радова.
Дефинисан је критеријум „свакодневни обилазак градилишта са израдом
кратких дневних извештаја са приложеном фотодокументацијом“ а није са
извођачем радова склопљен уговор у коме би био дефинисан рок извођења
радова. Будући извођач може понудити најнижу цену а дугачак рок извођења и
добиће извођење.
Дугачким роком извођења радова (који је у овом моменту непознат), са
свакодневним обиласком градилишта се вршиоци надзора могу некоректно
отерати у губитке.
Питање 3:
Да ли се у овом моменту може дефинисати максимални рок извођења
радова или ублажити критеријум свакодневног обиласка градилишта? Фото
документација изведених инсталација се може направити након циклуса
постављања свих инсталација а пре малтерисања и покривања плочицама.“
Одговори:
ПИТАЊЕ 1.
Понуда Понуђача који нема стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001
одбиће се као неприхватљива јер не испуњава тражени додатни услов –пословни
капацитет.
Имајући у виду да је зграда Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине Споменик културе и чињеницу да је неопходно ангажовати извршиоца
услуга за предметну јавну набавку у току самог извођења радова (од увођења у
посао до завршетка радова), НА ОСНОВУ ПРЕТХОДНО ДЕФИНИСАНОГ ПЛАНА
КВАЛИТЕТА И ЈАСНИХ И УСАГЛАШЕНИХ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТНЕ
УСЛУГЕ, а то управо гарантују тражени ИСО стандарди, Наручилац се определио
за овај услов.
Наручилац дефинише у свакој конкретној јавној набавци додатне услове
које сматра да су неопходни да би понуђач коме буде додељен уговор квалитетно
извршио уговорене обавезе, а потенцијални понуђачи се опредељују да ли ће
поднети понуду под тим условима или не. Напомињемо и то да је законодавац
управо због тога у Закону о јавним набавкама предвидео могућност заједничке

понуде (група понуђача) да уколико понуђач није у могућности да испуни
самостално додатне услове може да поднесе заједничку понуду и у том случају
додатне услове испуњавају заједно .

ПИТАЊЕ 2.
Јавна набавка се састоји из стручног надзора и пројектантског надзора.
Добављач ће именовати решењем инжењере који ће бити ангажовани за стручни
надзор и за пројектантски надзор где ће бити дефинисана и њихова одговорност.
Истовременим поседовањем лиценци и уверења о положеном стручном испиту из
области ПП заштите смањује се број потребних инжењера.
Добављач ће посебно именовати ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ДОБАВЉАЧА, који ће бити
наведен и у Уговору, а који ће морати свакодневно да долази на градилиште, да
израђује кратке дневне извештаје са фотодокументацијом (дневни извештаји су у
дигиталној форми) и да координира са стручним и пројектанским надзором.
Одговорно лице добављача ће позивати стручна лица да изађу на објекат када се
укаже потреба за тим.
ПИТАЊЕ 3.
Предвиђени рок извођења радова је 60 календарских дана. Стручни и
проктански надзор се изводи све до примопредаје изведених радова и предатог
пројекта изведеног објекта.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама,
објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Весна Марић
Ана Поњичан
Горан Простран
Маја Стојичић

