Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4094 F: +381 21 487 4087
office.uprava@vojvodina.gov.rs
БРОЈ:404-188/2016

ДАТУМ: 04. новембра 2016. године

ПРЕДМЕТ:одговор на додатне информације или појашњења

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 04.11.2016.године,
у 9:03 и 9:30 часова, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услугe израда пројектне
документације за потребе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради
Покрајинске владе( ЈН ОП 34/2016), у оквиру кога је поставило следећа питања:
1. У ставци 2.1.Јавног позива – врста, техничке карактеристике (спецификације)
се захтева израда и достављање документације у електронском облику:
Питање 1.: Да ли инвеститор обезбеђује грађевинске основе објекта у
електронском облику (dwg, dwf или неки други формат који се може обрађивати)?
2. У ставци 4.3. Јавног позива у тачци 4. се тражи да сваки од понуђачам из
групе понуђача испуњава следеће услове:
да поседује Овлашћење у складу са Законом о заштити од пожара („Службени
гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015) – издато од стране МУП-а Републике Србије и то:
1.Овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара (А-1
лиценца);
2. Овлашћења за обављање послова пројектовања и извођења посебних система
и мера заштите од пожара:
1) Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових
система; (Б-1 лиценца)
2) Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових
система; (Б-2 лиценца)
3) Израде пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара
и извођење ових система; (Б-3 лиценца)
4) Пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлоте; (Б-6
лиценца)
У јавном позиву се тражи израда 4 различита пројекта за чију израду су
потребне различите лиценце по Закону о заштити од пожара. Уз то, Законом о јавним
набавкама је предвиђено да сваки од понуђача из групе понуђача испуњава услове за
свој део посла. У складу са овим молим Вас да на одговорите на следеће питање:
Питање 2. и 3.: Уколико сваки од понуђача из групе понуђача израђује део
пројектне документације за коју је лиценциран због чега се у ставци 4.3. тачка 4.

Јавног позива захтева да сваки од понуђача испуњава услове када се ради о 4
различита пројекта за које су Законом о заштити од пожара предвиђене различите
лиценце?
Питање 4.: Да ли је прихватљиво, уколико наступа група понуђача – заједничка
понуда, да сваки од понуђача испуњава услов по члану 75. за онај део посла
(пројекта) који ради?
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:
1. Поседујемо грађевинске основе у dwg формату.
2.,3. и 4.Конкурсном документацијом за јавну набавку услуге израде пројектне
документације за потребе реконструкције стабилног система за дојаву пожара и згради
Покрајинске владе ( ЈН ОП 34/2016), у делу 4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА тачка 4.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА
ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у складу са чланом 81. ЗЈН, у табели 4.3.1. наведени су, у складу
са чланом 75. Закона о јавним набавкама, обавезни услови за учешће у поступку
јавних набавки. Поред обавезних услова да је регистрован, да није осиђиван и да је
измирио порезе, понуђач у предметној набавци треба да испуни и услов из тачке 5)
става 1. члана 75. ЗЈН – да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке.
Чланом 81. Закона о јавним набавкама регулисана је могућност подношења
понуде од стране групе понуђача, у ком случају сваки понуђач из групе понуђача мора
самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), док услов из
тачке 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна исопуњност тог услова.
У Конкурсној документацији , после табеле 4.3.2. Наручилац је управо и навео
да услов – важећа дозвола надлежног органа, је дужан да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова. Исто је наведено и у делу 8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ тачка 8), где је , поред осталог, наведена и обавеза групе понуђача да
закључе Споразум о заједничком извршењу јавне набавке , а који обавезно садржи
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Наручилац не тражи да сваки понуђач из групе понуђача испуњава услов из
члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН , односно из табеле 4.3.2. тачка 4. што значи да ,
уколико наступа група понуђача, сваки од понуђача из групе понуђача треба да
испуњава услов по члану 75. став 1. тачка 5)ЗЈН за онај део посла (пројекта) који
ради, а што треба да дефинише Споразумом – опис послова сваког од понуђача из
групе понуђача у извршењу уговора.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs ,у року од 3 дана од дана
пријема захтева.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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