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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ
БРОЈ 1.2.44/2018: Пројекти нискоградње за уређење јавних површина у Пироту

Потенцијални понуђачи су поставили следећа питања: 

ПИТАЊА: 
1.
Када се обилази локација? Засто мора да се обидје локација пре подносења понуде?
Све  информације  наруцилац  је  дузан  да  написе  у  документацији  и  не  мозе  да
условљава добијање информација обиласком локације. Обилазак локације мозе да
буде добровољан али никако додатан услов.  
Обилазак локације ради пројектант који добије посао. Овако тразите од понудјаца да
поцне са изврсењем услуге пре него сто добије посао. У том слуцају наруцилац мора
да сноси троскове обиласка локације цак и ако ако се појави 3000 понудјаца.
Постоји  информација  да  измедју  3000  и  5000  понудјаца  планира  да  се  пријави
наруциоцу  за  обилазак  локације.  Како  це  наруцилац  да  у  том  слуцају  сацува
идентитет могуцих понудјаца до отварања понуда?
Овим  је  корисцено  право  из  закона  да  се  указе  на  недостатке  из  конкурсне
документације и да се предлози измена. 
Наведене примедбе су конструктивног карактера, у цилју повећања конкуренције и
успешне реализације јавне набавке. Имајући напред наведено у виду, обраћамо се
наручиоцу  да  конкурсну  документацију  измени  у  складу  са  Законом  о  јавним
набавкама поштујући основна начела у поступцима јавних набавки, како не би дошло
до подношења Захтева за заштиту права понуђача, покретања прекршајног поступка,
до  непотребног  одуговлачења  поступка  и  ненаменског  трошења  буџетских
средстава.
2.
Увидом у тендерску документацију Услуге, редни број 1.2.44/2018, уочили смо да се
за партије 4 и 5 као додатни услови у поступку јавне набавке, као услов кадровског
капацитета, захтева од понуђача да има  – одговорне пројектанте са лиценцама:
•           300 или 302,

315 или 318,
310 или 312, 
313 или 314,
370 и 
350 

Не споримо потребу конкретног ангажовања наведених инжењерских струка.
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Али, како је предмет јавне набавке за ове партије Уређење дворишта иза Јубанке и
Уређење  дворишта  у  насељу Сењак,сматрамо  да  је  на  изради  таквих  пројеката
апсолутно неопходно учешће инжењера пејзажне архитектуре који поседују лиценцу
373.
Очекијемо да ћете наше мишљење прихватити као добронамерно и утемељено, као
и да ћете у складу с њим кориговати и допунити кадровске услове за предметну јавну
набавку. 
 
ОДГОВОРИ:
1. 
У измењеној конкурсној документацији ће бити измењено да потенцијални понуђачи
могу обићи локацију и да уз понуду доставе Изјаву о упознавању са локацијама.
2.
Требало  би  уврстити  и  инжењера пејзажне  архитуре са  лиценцом 373 за  израду
пројектне документације за партију 4 и 8 односно Уређење дворишта иза Јубанке и
Уређење дворишта у насељу Сењак. Сходно томе кориговаћемо и додатне услове за
партију 3 која се односи на  Уређење дворишта иза зграда у ул. 7.јули и додати горе
наведену лиценцу неопходну за израду пројектно-техничке документације.

  Комисија за предметну ЈН 
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