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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку саставља
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА над радовима - Адаптација и реконструкција
започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција постојећег хирушко
гинеколошког блока -ПХГБ на објекту Опште болнице Лозница, ЈН број: 70/2019

1.ПИТАЊЕ: На страни 11/38 Конкурсне документације у делу додатни услови 4. КАДРОВСКИ
КАПАЦИТЕТ захтева се лиценце и потврде о важењу истих, које издаје Инжењерска комора Србије
ДОКАЗ: Копије лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце.
У складу са изменама и допунама Закона о планирању и иградњи (Службени гласник РС 83/2018) од
6.11.2018., у саопштењу Министарства Грађевинарства, саобраћаја и Инфраструктуре од 08.12.2018.
између осталог стоји: Личне и остала лиценце које су издате у складу са до сада важећим законом
остају на снази, осим уколико се стекну услови за њихово одузимање у складу са законом и
подзаконским актима донетим на основу њега. Важење лиценци није условљено плаћањем годишње
чланарине у Комори. У горе поменутим изменама закона о планирању и изградњи (чланови који се
тичу Лиценци и Инжењерске коморе, 161-166) јасно је да је обавеза издавања лиценци, као и
формирање Регистра лиценцираних инжењера, у потпуности прешло са Инжењерске Коморе Србије,
на надлежно Министарство. Молимо Вас, узевши у обзир горе наведено, за потврду да уз достављање
лиценци није потребно и достављање потврда које издаје Инжењерска комора Србије, према важећем
закону о Планирању и изградњи.
ОДГОВОР: Потребно је да понуђач достави важеће лиценце.Уколико од Инжењерске
коморе Србије не могу да прибаве потврде о важењу лиценце, наручилац ће преко
Министарства грађевинарства проверавати за сваког инжењера појединачно да ли личне
лиценце нису одузете.

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263, stomicevic@loznica.rs

2. ПИТАЊЕ:
На страни 36/38 конкурсне документације 16.1 Битни недостаци понуде Наручилац ће одбити понуду
ако: 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења, а на страни 35/38 под тачком 10.
Средства финансијског обезбеђења: Изабрани понуђач ће доставити приликом потписивања
УГОВОРА меницу за добро извршење посла.
Да ли уз понуду треба доставити средство финансијског обезбеђења - меницу?
ОДГОВОР:
Уз понуду није потребно достављати средство финансијског обезбеђења – меницу. Само изабрани
понуђач ће приликом потписивања уговора доставити меницу за добро извршење посла, како је
наведено и у конкурсној документацији.

Службеник за јавне набавке – члан комисије
Слађана Томићевић

Достављено:
-На Портал управе за јавне набавке
-На сајт града Лознице

