ZAHTEV ZA POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Poštovani, g-dine Tomić
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge projektovanja JN br. 3/2017, podnosim
zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije tj. ukazujem na uočene nedostatke od značaja
za realizaciju ovog tendera.
U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12,
14/2015 i 68/2015), od Pedagoškog fakulteta u Vranju očekujem odgovor na postavljeno pitanje
u zakonskom roku:
Obrazloženje:
Obzirom da je tenderom zahtevana izrada IDP - Idejnog projekta i PZI - Projekta za
izvoĎenje radova (sanacija, tekuće i investiciono održavanje) koji prema pravilniku o izradi
tehničke dokumentacije kao i prema zakonu o zaštiti od požara kao obavezni deo projektne
dokumentacije moraju sadržati elaborat zaštite od požara (IDP) i glavni projekat zaštite od
požara (PZI), pa je neophodno da ponuĎač, u tom smislu ispuni obavezne uslove - da ima
važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke ako
je to predviĎeno odgovarajućim propisima - čl.75. stav 1. tačka 5 ZJN, kao i dodatni uslov - da
zapošljava lice koje ima akreditovanu licencu MUP-a.
Članom 32.Zakona o zaštiti od požara propisano je da glavni projekat zaštite od požara
izraĎuje privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za
obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje MUP-a za izradu
glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu projekta zaštite od
požara.
Na osnovu navedenog, potrebno je da izvršite izmene i dopune konkursne
dokumentacije u pogledu ispunjavanja i dokazivanja obaveznih i dodatnih uslova neohodnih za
realizaciju i učešće u postupku javne nabavke, u smislu posedovanja i dostavljanja kopija
rešenja izdatog od MUP-a da kao pravno lice može da izradi projekat za protivpožarnu zaštitu i
da ponuĎač ima zaposlena lica sa ovlašćenjima za izradu projekata za zaštitu od požara i
instalacija za otkrivanje i dojavu požara.
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Предмет: Појашњење конкурсне документације
Поштовани,
Вашим дописом – захтевом за појашњење конкурсне документације од 9. 5. 2017.
године упућен електронском поштом (9:44) тражили сте објашњење у вези доказивања
испуњености услова тј. поседовања дозволе надлежног органа ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописима односно испуњеност услова у погледу Закона од заштите
од пожара тј. да је правно лице уписано у одговарајући регистар за обављање делатности
израде техничке документације и има овлашћење МУП-а за израду главног пројекта
заштите од пожара и запослено лице са лиценцом.
Комисија Факултета очекује да понуђач испуњава све обавезне услове за пријаву и
учешће на конкурсу који се у поступку јавне набавке мале вредности доказују
потписивањем изјаве о испуњености услова за учешће у поступку под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу, у складу са чл. 75. Закона о јавним набавкама, а који у тачки
5. посебно наглашава:
„Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописима.“ што је и овде случај.
Имајући у виду предмет јавне набавке и његову специфичност, као и могућност
понуђача да поднесу заједничку понуду или понуду са ангажовањем подизвођача,
сматрамо да на тај начин постоји могућност да понуђач испуни све обавезне услове за
учешће у поступку, а о чему ће комисија водити рачуна приликом стручне оцене понуда.
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