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Београд
Предмет: Додатне информације и појашњења за јавну набавку '' Стручни надзор над
извођењем радова на изградњи Уметнуте полетно слетне стазе и повезаних рулних стаза
и санацији и реконструкцији постојеће полетно слетне стазе и постојећих рулних стаза ''
број 1/2020
Поштовани,
Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр 124/2012,
14/2015 и 68/2015) достављамо одговоре на питања које је поставио понуђач у вези са
јавном набавком у поступку јавне набавке '' Стручни надзор над извођењем радова на
изградњи Уметнуте полетно слетне стазе и повезаних рулних стаза и санацији и
реконструкцији постојеће полетно слетне стазе и постојећих рулних стаза '' број 1/2020
Питање бр. 1:
Увидом у тендерску документацију, у табели Услови и докази о испуњености услова Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке - Тачка 7 - Неопходни кадровски
капацитет (Страна 9/48), приметили смо да листа тражених Инжењера није комплетна.
Обзиром да је тендерском документацијом захтевано да Понуђач располаже Лиценцом
предузећа П112Г2 и П112С1, мишљења смо да је неопходно да захтевани кадровски
капацитет треба да буде проширен и са инжењерима са Лиценцом ИКС 315 и 370 који су
основ за обезбеђење наведених Лиценци предузећа издатих од стране надлежног
Министарства.
Одговор бр.1:
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац ће у року предвиђеном за подношење понуда
извршити измену конкурсне документације.
Питање бр. 2:
Увидом у тендерску документацију.Тачка 7 - МОДЕЛ УГОВОРА - Члан 7. - Обавезе
пружаоца услуге стручног надзора - Став 8 - Страна 35/48 - Написано је да је обавеза
Вршиоца стручног надзора између осталог и контролна лабораторијска испитивања
уколико Надзор сматра да је неопходно.
Обавештавамо вас да би овај захтев требало да буде обрисан, обзиром да Технички
услови за извођење радова нису достављени као саставни део ове Тендерске
документације и с тим у вези нисмо у могућности да проценимо да ли и у коликој мери ће
бити неопходно вршити контролна испитивања.
Такође мишљења смо да је Обавеза извођача радова да достави сву потребну
документацију коју захтева вршилац стручног надзора, а којом се доказује потребан
квалитет материјала и опреме које испоручује извођач радова. Обавеза стручног надзора
је да прегледа сву потребну документацију о квалитету уграђених материјала И опреме, а
не да исту самостало обезбеди.

Уколико остане ова обавеза Стручног надзора, да ли то значи да Извођач радова није у
обавези да достави комплетну атестну документацију и пратеће сертификате, јер онда то
мора да уради вршилац Стручног надзора.
Одговор бр.2:
Чланом 7. Уговора утврђена је обавеза стручног надзора да врши контролна
лабораторијска испитивања материјала и геодезије о свом трошку уколико сматра да је
неопходно. Уколико вршилац услуге стручног надзора сматра да је неопходно извршти
додатна лабораторијска испитивања ради одређених додатних провера, он то може
урадити, али о свом трошку. Ова могућност, која је пружена вршиоцу стручног надзорa, не
искључује обавезу Извођача радова да доставља атестну документацију и пратеће
сертификате.

