РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за јавне набавке
Бр. 3125 - 404/2019 - 11
16.12. 2019.год.
Л Е С К О В А Ц

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације за
јавну набавку бр. 031-2/19 – Набавка услуге за избор техничке
подршке – техничког консултанта на изградњи фекалне
канализационе мреже у Братмиловцу и 15 насељених места у
околини Лесковца, у оквиру Фазе имплементације пројекта
„Управљање отпадним водама у Лесковцу“ ORIO 10/SB/01.

Наручиоцу је дана 12.12.2019. године, електронским путем, од стране
заинтересованог лица, пристигао Захтев за додатним информацијама или
појашњењем конкурсне документације за ЈН бр. 031-2/19 заведен у деловодну
књигу наручиоца под бројем 3108-404/2019-11 истог дана.
Заинтересовано лице је наручиоцу у вези са горе наведеном јавном
набавком поставио 6 (шест) питања за које захтева одговор и која гласе:
„Везан за тендер који је 6.12.2019. објављен на сајту градске управе Лесковац
"НАБАВКА УСЛУГЕ ЗА ИЗБОР ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ -ТЕХНИЧКОГ
КОНСУЛТАНТА НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У
БРАТМИЛОВЦУ И 15 НАСЕЉЕНИХ МЕСТА У ОКОЛИНИ ЛЕСКОВЦА, У
ОКВИРУ
ФАЗЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА
"УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДНИМ ВОДАМА У ЛЕСКОВЦУ" ORIO 10/SB/01 , Бр. Ј.Н. 031-2/19,
поставили бисмо Вам следећа питања:
1 Везано за број референци, колики је минималан број који понуђач мора да има?
2 Да ли поред споразума о заједничком наступању треба да се направи и
споразум са подизвођачем и да се приложи са осталом конкурсном
документацијом или је довољно само попунити образац који се односи на
подизвођача?
3 Везано за део на страни 96 конкурсне документације у упутству понуђачима
како да сачине понуду молимо да нам појасните следеће везано за верзије
тендера објављене на српском и енглеском језику:
а) У српској верзији пише да се понуда попуњава на српском односно на
енглеском језику а у енглеској верзији стоји: Тhе bid is to bе completed in
Serbian or English language. Да ли ово значи да све обавезне и додатне услове
можемо попунити и приложити у конкурсној документацији на српском
језику без потребе да прилажемо и попуњене обрасце на енглеском језику?
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6) Такође Вас молимо да нам потврдите да остала документација ( нпр.
биографије, методологија и план рада, споразум о заједничком
наступању,овлашћења, модел уговора ...итд ) може бити или на српском
или на енглеском језику) .
4 У делу који се односи на квалитет ангажованог кадра, везано за стручни
надзор над изградњом под тачком 9.4 тражи се инжењер електротехнике са
лиценцом 350 или 450 а подтачком 9.5 инжењер електротехнике са
лиценцом 352 или 452 .
Како су најновијим Правилником о полагању стручног испита у области
просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације,
грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и
регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера ( Сл.
Гласник
РС",бр.51/2019)
лиценце
350
(одговорни
пројектант
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона) и 352 (одговорни
пројектант управљања електромоторним погонима-аутоматика, мерење и
регулација) изједначене и обједињене у једну заједничку ЕП 05-01, да ли је
могуће да инжењер са лиценцом 350 буде стављен као ангажовани кадар за позицију 9.5?
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5 Да ли модел уговора поред овлашћеног лица испред групе понуђача треба
да потпишу и остали учесници у понуди као и подизвођачи?
6. Да ли на крају прилога 4 поред овлашћеног лица испред групе понуђача
треба да потпишу и остали учесници у понуди као и подизвођачи?
Поступајући по пристиглом Захтеву а на основу члана 63. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у
даљем тексту: ЗЈН) наручилац даје и објављује одговор на постављена питања
на следећи начин:
1 Минимална дужина изграђене фекалне канализационе мреже са изведеним
прикључцима мора бити 20 км у последњих 5 година (2014, 2015, 2016, 2017
и 2018), изграђена на основу једног или више уговора уз подношење свих
доказа који се захтевају конкурсном документацијом.
2 Чланом 81. став 3. ЗЈН предвиђен је као саставни део заједничке понуде
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке који између осталог садржи и опис послова сваког
од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. Подизвођачи не
потписују споразум о заједничкој набавци и довољно је да се попуни образац
који се односи на подизвођаче.
3 а) Обавезне и додатне услове понуђач може попунити и приложити у
конкурсној документацији на српрском или енглеском језику.
б) Остала документација (биографије, методологије и план рада, споразум о
заједничком наступању, овлашћења, модел уговора...итд) може бити на
српском или енглеском језику.
4 На основу „Правилника о полагању стручног испита у области просторног и
урбанистичког планирања, израде техничке документације, гтрадјења и
енергетске ефикасности као и лицима за одговорна лица и регистру
лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера“ („Сл. гласник
РС“, бр. 51/2019) инжењер са лиценцом 350 може да буде ангажовано за
позицију 9.5 уколико има и ознаку лиценце ЕП 05-01
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