МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Број: 01-41/16
Датум: 09.03.2015. године
Београд

ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ-3
у отвореном поступку
Вршење стручног надзора над извођењем радова на адаптацији,
реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности
ЈН - услуга бр. 01/15

1. Питање: U pogledu poslovnog kapaciteta, da li je prihvatljivo da osim
minimum izvršene 3 usluge stručnog nadzora, da se u jednoj referenci obuhvate sadržana
dva uslova, na primer, objekat koji je spomenik kulture i koji ima veću površinu od 5.000
m2.
Одговор:Да.
2. Питање: U pogledu kadrovskog kapaciteta, zahtevaju se licence za
odgovornog izvođača radova. S obzirom da u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji
i važećim pravilnicima, kao i praksom Inženjerske Komore Srbije, stručni nadzor može
da obavlja i lice koje nema izvođačku licecnu, već samo projektantsku, smatramo da je na
ovaj način neopravdano ograničena konkurencija u smislu zakona o javnim nabavkama.
Molim Vas da u ovom delu izmenite dokumentaciju i omogućite da stručni nadzor vrše i
lica sa licencama odgovorni projektanata. Takođe, nejasno je zašto su zahtevane licence
450 i 350, kao i 353 i 453, te Vas molimo da pojasnite ili da izmenite dokumentaciju tako
šte ćete uvažiti i licecnu 350 ili 450, odnosno 353 ili 453.
Одговор: Наручилац ће у погледу наведених лиценци извшити измену и
допуну Конкурсне документације.
3. Питање: Molim Vas da pojasnite zbog čega lice sa položenim stručnim
ispitom iz oblasti zaštite od požara mora da ima licencu 430. Zbog čega ne može lice sa
licencom 330? Zbog čega se za navedeno lice ne zahteva da ima licencu izdatu od strane
MUP Sektora za vanredne situacije? Zbog čega nije predviđeno da i lice sa licenocm 353
ili 453 ima položen stručni ispit i licencu MUP Sektor za vanredne situacije, kada je
evidentno da se veliki deo posla odnosi na telekomunikacione sisteme koji se odnose na
zaštitu od požara? Zbog čega nisu navedeni tipovi zahtevanih licenci izdatih od strane
MUP Sektor za vanredne situacije? Molimo Vas da u ovom delu korigujete konkursnu

dokumentaciju kako bi se obezbedila adekvatna konkurencija i zadovoljili svi zahtevi u
pogledu zakonskih propisa, te da za navedene licence navedete i alternative i to na
primer: 300 ili 400; 310 ili 410; 330 ili 430; 314 ili 414; 333 ili 434; 350 ili 450; 353 ili
453; dok za zaštitu od požara treba da navedete i koje zahtevane licence MUP Sektora za
vanredne situacije zahtevate.
Одговор: Наручилац ће у погледу наведених лиценци извшити измену и
допуну Конкурсне документације.
4. Питање: Licenca 352 se već duže vreme ne izdaje od strane IKS. IKS priznaje
da lica koja imaju licence 350 i 353 mogu da obavljaju poslove sa licencom 352. Molimo
Vas da ovu licencu izbacite iz zahtevanih licecni za učešće na tenderu.
Одговор: Наручилац у погледу наведених лиценци неће извшити измену и
допуну Конкурсне документације, односно неће избацити захтевану лиценцу 352.
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