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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
У ппступку јавне набавке услуга, израде пројектно- техничке документације на више
локација на територији општине Медвеђа XII/2017, пд стране учесника у ппступку ппстављена
су следећа питаоа:

1. U vezi Javne nabavke male vrednosti za izradu projektno-tehničke
dokumentacije ba više lokacija na teritoriji Opštine Medveđa XII/2017,
molimo Vas za sledeća razjašnjenja:
Kao dodatni uslov pod tačkom 2.1.2. stoji:
 Da ima u random odnosu ili na drugi način angažovanog odgovornog projektanta
sa licencom minimum po 1 izvršiocu:
- 313 odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekta hidrogradnje
- 316 odgovorni projektant objekta građevine geotehnike.
- 312 odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekta niskogradnje
- 372 odgovorni projektant geodetskih projekata
Na osnovu projektnog zadatka većina traženih licenci nije merodavna za navedene
radove:
- Za hidrograđevinske radove neophodna je licenca 314, a ne 313, jer su
navedeni radovi iz oblasti hidrotehničkih objekata (kaptažni objekti)
- Za konstruktivni deo treba licenca 310, a ne 312, jer su ovi objekti iz oblasti
hidrogradnje (rezervoari)
- Za geotehničke radove merodavna je licenca 391, a ne 316 (geotehnički
istražni radovi)
- Za licencu 372 treba dodati i posedovanje ovlašćenja od RGZ Srbije
- Za uređenje prostora “Vidikovca” neophodna je licenca 300 (odgovorni
projektant uređenja slobodnih prostora).

Pitanje broj 2 :
Мплим вас да нам дате ппјашоеое у делу дпдатних услпва за Ппнуђаче за „Набавка услуга
израде прпјектнп- техничке дпкументације на више лпкација на теритприји ппштине
Медвеђа XII/2017 “ :
1. На страни 19, Услпв 1.2.2 у ппгледу захтеване кадрпвске структуре тражи се између
псталих и Одгпвпрни прпјектант са лиценцпм 313 кпја пдгпвпра лиценци 314. Мплим вас да
дппуните кадравски капацитет са: Одгпвпрни прпјектант са лиценцпм 313 или 314 2. Истп

се пднпси и на лиценцу 312 кпја пдгпвпра лиценци 310 и 315, па вас мплим да у и у тпм
делу дппуните услпв за кадрпвски капацитет са: Одпгвпрни прпјектант са лиценцпм 312
или лиценцпм 315 или 310.
ОДГОВОР:
Ппштпвани,
Кпмисија за јавне набавке је у састављаоу кпнкурсне дпкументације у делу дпдатни услпв
2.1.2 захтевала ангажпваое пдређених прпјктаната нпсипца личних лиценци.
Захваљујем се на указанпм прппусту и није нам била намера искључеоа пдређених
лиценци/прпјектаната већ је изпстављена реченица „или друга пдгпварајућа у складу са
Правилникпм ИКС-а“
У сладу са наведеним биће извршена измена кпнкурсне дпкументације.
Штп се тиче преппруке за увпђеоем лиценце 300 – пдгпвпрни прпјектант уређеоа
слпбпдних прпстпра тражена лиценца за 312 – ппкрива пбухват радпва кпји се планира
такп да немамп пптребу и за пвпм лиценцпм.

Председник кпмисије за јавне набавке,
Светлана Ћеткпвић

