Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/3 бр. 404-2-32/19-9
13.02.2020. године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке Услуге израде
пројектно – техничке документације и услуге техничке подршке у управљању објектима
за потребе РФЗО, ЈН број 404-22-228/19-33.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15,
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 13.02.2020.
Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације.
Захтев заведени код Наручиоца под бројем 404-2-32/19-8, дана 13.02.2020.
Питање:
У оквиру поглавља Додатни услови прописани чланом 76. ЗЈН, Кадровски капацитет на
страни 9 од 40 као доказ за тражене инжињере се тражи: Фотокопије личних лиценци са
потврдама Инжењерске коморе Србије да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе
Србије. Указујемо да захтев за достављање Потврде којом се потврђује да је члан ижењерске
коморе Србије измирио обавезу плаћања чланарине (тако се потврда заиста зове)
беспредметно и у супротности са Законом о планирању и изградњи. Чланом 162 Закона
прописано је да "Лиценцу за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног
пројектанта и одговорног извођача радова, решењем издаје министарство надлежно за
послове грађевинарства, просторног планирања и урбанизма у складу са законом." Дакле,
чланство у инжењерској комори није услов за издавање лиценце, а чланом 108 (с5) Закона
прописано је да " Личне и остале лиценце које су издате у складу са до сада важећим законом
остају на снази, осим ако се стекну услови за њихово одузимање у складу са овим законом и
подзаконским актима донетим на основу овог закона".
Имајући наведено у виду предлажемо наручиоцу да измени Конкурсну документацију и из исте
избаци услов прилагања потврде о плаћеној чланарини Инжењерске коморе Србије.
Одговор Наручиоца:
Одговор на питање потенцијалног понуђача садржан је у Појашњењу Конкурсне документације,
које је Наручилац објавио на Портају јавних набавки и својој интернет страници
(www.javnenabavke.rfzo.rs.), дана 12.02.2020. (Појашњење број 404-2-32/19-7, од 12.02.20120),
Овај одговор не представља измену Конкурсне документације.
Рок за подношење понуда остаје непромењен: 18.02.2020, до 10.00.
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