ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ – „ИЗРАДА КАТАСТРА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – II ФАЗА“, БР. ЈН
21/18 ОД 17.01.2019. ГОД.
Питање заинтересованог лица:
1. Да ли је у додатним условима грешком стављена само лиценца 470, а изостављена
лиценца 370 обзиром да је у питању јавна набавка извршења услуге а не извођења радова?
Додатно збуњује што је као услов тражена лиценца П131С1 која се добија на основу два
инжењера са лиценцама 370, а не 470.
2. Да ли је додатни услов кадровског капацитета могуће испунити и са два инжењера са
лиценцом 370 или једним инжењером са лиценцом 370 и једним инжењером са лиценцом
470?
Одговор Наручиоца:
1. Наручилац уважава примедбу заинтересованог лица да додатни услов који је тражен у
оквиру кадровског капацитета, односно услов да понуђач, између осталог, располаже и са
најмање 2 (два) дипломирана инжењера саобраћаја са важећим лиценцама инжењерске
коморе Србије (Одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације-лиценца број 470),
није у вези са предметом јавне набавке, с обзиром да се тражена лиценца 470 односи на
одговорног извођача радова саобраћајне сигнализације, а да је предмет јавне набавке
услуга. Наручилац ће, у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама, извршити
одговарајућу измену конкурсне документације, чим спроведе процедуру за прибављање
сагласности за измену конкурсне документације, у складу са Правилником о ближем
уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе града
Београда (Службени лист града Београда, бр. 8/15 и 58/15).
2. Након измене конкурсне документације, понуђачи ће додатни услов-кадровски капацитет
за учешће у предметном поступку јавне набавке испунити уколико докажу да располажу са
Најмање 2 (два) дипломирана инжењера геодезије са важећим лиценцама инжењерске
коморе Србије (Одговорни пројектант геодетских пројеката-лиценца број 372).
Услов да понуђач располаже са најмање два саобраћајна инжењера са лиценцом 370, не
представља додатни услов у погледу кадровског капацитета, већ је обухваћен обавезним
условом за учешће у поступку јавне набавке, по којем понуђач мора да поседује лиценцу
за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (државни путеви првог и
другог реда, путни објекти и саобраћајни прикључци на ове путеве и граничи прелази) и
то за пројекте саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог
реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П131С1)
и као такав се не може доказивати кроз доказивање испуњеност додатног условакадровског капацитета.
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