Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-56/2016-12/33
Датум: 20. јун 2016. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке радова
- изградња зграде Прекршајног суда у Пожаревцу редни број 16/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 18.
јуна 2016. године у 09.07 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Да ли ће наручилац да мења Предмер у делу Термотехничке инсталације,
Инсталација централног грејања, Грејна тела и цевна мрежа, позиција 7? Наведена
позиција није измењена у складу са датим појашњењем.
1. Одговор Комисије:
Комисија за јавну набавку је изменила Предмер и предрачун. Измењен документ
можете преузети са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца.
2. Питање заинтересованог лица:
Молимо да још једном размотрите појашњење које сте дали, а односи се на
инжењере са лиценцом 381 и решење Министарства грађевинарства и урбанизма,
као и да извршите измену (допуну) конкурсне документације код услова који се
односи на кадровски капацитет. Да би понуђач као правно лице имао важеће
решење о испуњавању услова за издавање сертификата о енергетским својствима
објеката високоградње, неопходно је да увек има два дипломирана инжењера у
радном односу пуно радно време од 40 сати недељно, са лиценцом 381 и само се
тада има важеће решење. Уколико понуђач нема у радном односу ова два лица на
наведени начин, сматра се да решење није важеће. Исто тако, већ је било питања да
ли инжењер са лиценцом 381 може да буде ангажован ван радног односа, што само
указује на чињеницу да постоје и решења која нису важећа. Важеће решење и
ангажовање инжењера са лиценцом 381 су контрадикторне чињенице, које нису у
складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о
енергетским својствима зграда. На основу чега ћете да утврдите да ли је решење

важеће или не, ако не захтевате доказе о радном односу за наведена лица у
решењу?
2. Одговор Комисије:
Комисија за јавну набавку прихвата примедбу заинтересованог лица. Поред
решења које гласи на понуђача као правно лице, понуђач ће морати да поднесе и
копије лиценци 381 за два лица која има у радном односу, као и њихове пријаве на
обавезно социјално осигурање. У том смислу, сачињена је измена конкурсне
документације, у којој је конкретно наведено шта се под изменом подразумева и
које доказе је понуђач дужан да поднесе. Измена конкурсне документације и њен
пречишћен текст могу бити преузети са Портала јавних набавки и са интернет
странице наручиоца.
3. Питање заинтересованог лица:
На основу чега ћете да утврдите да понуђач, након добијања решења, има и даље у
радном односу два дипломирана инжењера са лиценцом 381? Да ли ћете након
отварања понуда у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
вршити провере или не за целокупан кадровски капацитет?
3. Одговор Комисије:
На први део питања одговор је дат у објашњењу одговора на претходно питање.
Што се тиче провере кадровског капацитета у Републичком фонду за пензијско и
инвалидско осигурање, у Конкурсној документацији је тражено да понуђач
располаже са три групе лица: кључно особље (инжењери), два возача и
грађевински/КВ/НКВ радници. Као доказ о испуњености овог услова од понуђача
је тражено да достави: Изјаву о кључном особљу (образац 5.4) за све три групе
лица, копије лиценци/уверења за кључно особље (инжењере) и копије возачких
дозвола за два возача. У складу са последњим изменама, доказ о пријави на
обавезно социјално осигурање тражен је само за два члана кључног особља
(инжењера) са лиценцом 381. У том смислу, понуђач је дужан да само за ова два
лица достави доказ о пријави на обавезно социјално осигурање, те ће и Комисија за
јавну набавку, уколико посумња у истинитост поднетих пријава или из другог
оправданог разлога, извршити проверу у Републичком фонду за пензијско и
инвалидско осигурање. За сва остала лица, која нису инжењери са лиценцама 381,
понуђач не треба да доставља доказ о пријави на обавезно социјално осигурање.
Комисија за јавну набавку
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу
- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

