РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
Комисија за јавну набавку
Број:01-404-23/2017
Ириг, 16.06.2017.године
Тел.022/400-609, 400-600
Фах:022/462-035
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг
број 01-404-23/2017 од 06.06.2017.године- “Вршење стручног надзора над извођењем радова на
уређењу атарских путева на територији Општине Ириг” , сачинила је

ПОЈАШЊЕЊЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА
НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
БР.ЈН 01-404-23/2017
Дана 14.06.2017.године и 15.06.2017.године примили смо мејлом допис којим се траже
додатнe информације/појашњење у вези Конкурсне документације -“Вршење стручног надзора
над извођењем радова на уређењу атарских путева на територији Општине Ириг” ,у оквиру којих
су постављена следећа питања:

Питање 1. „ У конкурсној документацији у тачки 4-2 стоји:
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 76. Закона о јавним
набавкама
1. Услов:Да понуђач има aнгажовано у радном односу на неодређено или одређено време
или радно ангажовано у складу са Законом о раду:
- 1 инжењера грађевине са лиценцом 712 ИКС

С обзиром да захтевана лиценца 712 подразумева одговорног извођача радова са
специјалистичким студијама, грађевински радови на објектима нискоградње, да ли
за ову врсту посла може да се ангажује лице са лиценцом 412 или 415.
Лиценца 412 подразумева одговорног извођача радова грађевинских конструкција
и грађевинско занатских радова на објектима нискоградње.
Лиценца 415 подразумева одговорног извођача радова саобраћајница.

Дакле, ова лица су оспособљена за обављање предметног посла јавне набавке и
поседују лиценце дипломираног грађевинског инжењера, што их чини стручнијим
за обављање предметног посла од лица која поседују лиценцу 712?“
Питање 2. Поштовани, да ли поред лиценци 315 и 415, прихватите лиценце 312 и 412?
Питање 3. Поштовани, да ли поседовање лиценце 315 и 415 или лиценце 312 и 412 (уколико их
прихватите) искључују обавезе за лиценцу 370?
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку -“Вршење стручног надзора над извођењем радова
на уређењу атарских путева на територији Општине Ириг” , доставља додатне информације
/појашњење на постављенo питањe:
На питање број 1., 3.
Конкурсна документација је у погледу додатних услова измењена 12.06.2017.године, тако да
као услов стоји да :
Да понуђач има aнгажовано у радном односу на неодређено или одређено време или радно
ангажовано у складу са Законом о раду:
- 1 инжењера грађевине са лиценцом 712 ИКС и
- 1 инжењера саобраћаја са лиценцом 370 ИКС или
- 1 инжењера грађевине са лиценцом 315 ИКС или
- 1 инжењера грађевине са лиценцом 415 ИКС.
У складу са напред наведеним понуђач испуњава услов ако достави лиценце 701 ИКС и
370 ИКС заједно или само лиценцу 315 ИКС или само лиценцу 415 ИКС.
На питање број 2. Наручилац неће прихватити лиценце 312 и 412, јер нису стављене као
додатни услов за предметну јавну набавку.
Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације.
Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну
набавку и на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) .

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

