
        ГРАД ПИРОТ
Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-627/2019
Датум: 15.08.2019.
             
ПРЕДМЕТ: Одговори  на  постављена  питања  у  вези  јавне  набавке  у  отвореном
поступку,  набавка услуге:  Пројектна документација за изградњу отвореног базена,
редни број: 1.2.35/2019

Дана 13.08.2019. године потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 

Да ли је  могуће уз  лиценцу 310 приложити и  лиценцу 311 са  обзиром да и  она
покрива израду пројектне документације која је предмет ове јавне набавке.

Дана 14.08.2019. године потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 

Јављам  вам  се  у  вези  Јавне  набавке  под  редним  бројем  1.2.35/2019:  Пројектна
документација за изградњу отвореног базена.

Имам примедбу на КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, на страни 22/46.

 У списку лиценци, у последњем реду, стоји: - једног дипломираног инжењера са важећом
лиценцом бр. 391, која се односи на дипл. инж. геологије, одговорни пројектант на изради
геотехничких подлога.

Напомињем, да су према одлуци ИКС ( www.ingkomora.org.rs/licence )

PRIMEDBA U VEZI POSTAVLJENOG PITANJA NA OKOLNOSTI
KADROVSKOG KAPACITETA I DATOG ODGOVORA
VI STE ISPRAVNO POSTUPILI.
KAO ZAINTRESOVANA STRANA U POSTUPKU NAVEDENE JAVNE NABAVKE ISTICEM
SLEDECE:
VEZANO ZA PREDMETNE GEOTEHNICKE ISTRAŽNE RADOVE MERODAVNA JE
LICENCA 391 (odgovorni projektant na izradi geothnickih podloga) , a neodvojiva od nje je i
licenca 491 za izvodenje terenskih radova (odgovorni izvodac geotehnickih istražnih radova
-* rad na terenu*).
U okviru specijalistickih ispitivanja, autor geotehnickog elaborata,ovlašceni projektant
geotehnickih radova, imaoc licence 391,odnosne dipl.inž. geologije- geotehnike, ako proceni,
može angažovati lica gradevinske struke, imaoca licenci 316 i 410 , vezano za geostaticke
proracune u složenim uslovima fundiranja i gradnje. U predmetnoj javnoj nabavci to nije
slucaj.
IMAOCI LICENCA 316 I 410 NEMOGU BITI NOSIOCI ZADATKA GEOTEHNICKIH
ISTRAŽIVANJA I U VEZI SA NJIMA, IZRADE ODGOVARAJUCE GEOTEHNICKE
DOKUMENTACIJE.
Geotehnika se izucava na jednom jedinom mestu u Srbiji, na Rudarskogeološkom fakultetu u
Beogradu, na katedri za geotehniku. I NEŠTO MALO, par meseci, sluša se kurs geotehnike,
na postdiplomskim studijama, na gradevinskom fakultetu, takode u Beogradu. I NIGDE VIŠE
U ZEMLJI SRBIJI, PA I NI NA GRADEVINSKOM FAKULTETU U NIŠU!
KO, KAKO I POD KOJIM USLOVIMA MOŽE IZVODITI GEOTEHNICKE ISTRAŽNE RADOVE
I IZRADIVATI GEOTEHNICKU DOKUMENTACIJU REGULISANO JE ZAKONOM O
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RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAZIVANJIMA (Sl.gl.RS br.101/2015). O PRIMENI OVOG
ZAKONA STARA SE GEOLOŠKA INSPEKCIJA PRI NAVEDENOM MINISTARTSTVU, A NE
GRADEVINSKA INSPEKCIJA!
Licence 316 i 410 nemaju uporište u školskoj spremi iz oblasti geotehnike vec su od strane
Inženjerske komore, koja nije ni obrazovna ni zakonodavna institucija, date * na osnovu
bavljenja necim duži niz godina uz potpis dvojice istomišljenika*. IZMEDU OSTALOG, I
ZBOG OVAKVIH STVARI INŽENJERSKOJ KOMORI JE ODUZETO PRAVO IZDAVANJA
LICENCI I SADA JE TO PREŠLO U NADLEŠTVO MINISTARSTVA GRADEVINE I
RUDARSTVA.
Geotehnicka ispitivanja su vezana za teren i temeljno tlo i u skladu sa time se daju predlozi
korišcenja terena u mikrolokacijama gradevinskih objekata. Determinacij litologije terena
može izvršiti geolog-geotehnicar, a ne gradevinski inženjer. A statickim projektovanjem
konstrukcije i gradenjem gradevinskih objekata bave se inženjeri gradevine. Prema tome
tenderom ste tražili geološko-geotehnicka ispitivanja terena i izradu odgovarajuce
geotehnicke dokumentacije. TRAŽILI NISTE GRADEVINSKA ISPITIVANJA TERENA.
TAKVA I NE POSTOJE. PREMA TOME, DA PONOVIM, ISPRAVNO STE POSTUPILI.
UJEDNO VAM SUGERIŠEM DA POVUCETE ODLUKU DA U *KADROVSKE KAPACITETE*
UVRSTITE I IMAOCE LICENCI 316 I 410 IZ NAVEDENIH RAZLOGA.
S, poštovanjem,

Одговор 1:

Поред  лиценце  310  додаје  се  и  лиценца  311.  Лиценца  310  је  већа,  али  овде  у
принципу имамо само мали објекат билетарнице и свлационице, тако да и 311 може
да одговори захтеву пројекта.
Наручилац ће изменити Конкурсну документацију и уз постојећи услов ангажовања
инжењера са лиценцом 310, додаће и лиценцу 311, па ће услов гласити:
“Да понуђач има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано
по основу уговора најмање:  једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом
бр. 310 или 311”.
Измењену Конкурсну документацију Наручилац ће објавити на Порталу јавних набав-
ки, на својој инернет страници и послати путем мејла потенцијалном Понуђачу који је
поставио наведена питања.

Одговор 2:

Наручилац остаје при одлуци да је за израду елабората геотехничких истраживања 
довољан услов да понуђач у оквиру кадровских капацитета уврсти имаоца лиценци 
бр. 391 или 316 или 410. Лиценцама бр. 316 и 410 је од стране инжењерске коморе 
Србије дата могућност израде елабората геотехничких истраживања. Пројектом 
изградње отвореног базена у Пироту се партерно уређује простор, као и изградња 
инзењерски једноставног приземног објекта свлачионице. Такође постоје геолоска 
истраживања тла терена у непосредној близини. 

  
Комисија за предметну ЈН 
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