На основу члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као Наручилац у отвореном
поступку јавне набавке пружања услуга израде катастарско-топографског плана и израде пројекта
парцелације са пројектом геодетског обележавања на основу плана генералне регулације за трасу
обилазне пруге око Ниша, за формирање парцела за потребе експропријације у циљу изградње
обилазне пруге око Ниша, покренутог Одлуком ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 03-8953
од 05.12.2016. године, ЈН бр. 1.2.21, одговара на питања заинтересованог лица у циљу појашњења
конкурсне документације:
Питања oд 26.12.2016. године:
Као потенцијални понуђачи у отвореном поступку јавне набавке бр. 1.2.21., пружања
услуга израде катастарско топографског плана и израда пројекта парцелације са пројектом
геодетског обележавања на основу плана генералне регулације за трасу обилазне пруге око Ниша,
за формирање парцела за потребе експропријације у циљу изградње обилазне пруге око Ниша,
молим вас за пружање додатних појашњења и одговоре на следећа питања:
У КД- додатни услови, између осталог, захтевате, цитат:
-ЈЕДНОГ ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ГЕОДЕЗИЈЕ СА ЛИЦЕНЦОМ I РЕДА
- ДВА ИНЖЕЊЕРА ГЕОДЕЗИЈЕ СА ЛИЦЕНЦОМ II РЕДА,
- ШЕСТ ОБРАЂИВАЧА СА ЗВАЊЕМ ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР“ крај цитата.
Коментар и питања:
Како геодетску лиценцу првог реда издаје Републички геодетски завод, и како право на
стицање те лиценце могу имати осим дипломираних инжењера геодезије, такође и инжењери
геодезије- специјалисти струковних студија, питање за вас као наручиоце је :
1. Да ли признајете звање инжењер геодезије- специјалиста струковних студија као
еквивалентно звању диломирани инжењер геодезије?
2. Да ли уместо ДВА ИНЖЕЊЕРА ГЕОДЕЗИЈЕ СА ЛИЦЕНЦОМ II РЕДА, прихватате два
инжењера геодезије са вишом лиценцом, на пример ПРВОГ РЕДА?
„

3. Да ли уместо ШЕСТ ОБРАЂИВАЧА СА ЗВАЊЕМ ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР , прихватате као
еквивалентно неки виши степен стеченог образовања, наравно из области геодезије?
У тачки 7. додатних услова, наводите да се траже најмање 7. пројеката пре/парцелације и
геодетских услуга за формирање парцела које су исте или сличне услугама који су предмет јавне
набавке у вредности од најмање 100.000 динара (без ПДВ-а) по пројекту, потврђених од стране
наручиоца.
4. Најпре, сматрам да је услов од 100.000 динара појединачно по пројекту врло дискутабилно
дефинисан јер у пракси се дешава да се од стране наручиооца уговори више
пре/парцелација и осталих геодетских услуга чија уговорена цена нпр.значајно
превазилази ваших дефинисаних 100.000 дин.по пројекту, и то је уговорено једним
кровним уговором. Како планирате да третирате такав уговор, и каквом методологијом
утврдите тражени пословни капацитет?
5. У истој тачки КД увели сте одредницу да је услуга пружена кроз поступак уговарања на
спроведеној јавној набавци. Зашто и да ли имате право, да ограничавате
потенцијалног понуђача да му се пословни капацитет признаје само и само ако је услуга
уговорена и реализована кроз спроведен поступак јавне набавке? На тај начин
извршили сте недопустиву дискриминацију целокупног осталог привредног сектора
који није државни, јер једино је поступак јавних набавки за прибављања радова, услуга
или добара, о б а в е з н з а ј а в н и с е к т о р !!! Наручиоци пројеката који су у овом
случају предмет ове јавне набавке, могу и јесу и остали привредни субјект, правна и
физичка лица која то исто за своје потребе раде а немају обавезу, нити расписују јавну
набавку. Једино што је релевантно за овакву врсту услуга, што би вас требало искључиво
да занима и интересује је, да ли је пројекат пре/парцелације прихваћен од стране
органа за послове урбанизма.

Ми као потенцијални понуђачи, поседујемо завршене и спроведене, тражене
пројекте у вредности која више вишеструко превазилази вашу дефинисану вредност али су
рађени за потребе привредног субјекта које нема обавезу спровођења јавних набавки.
Да ли то значи да нам нећете признати као доказ испуњења траженог додатног
услова, такав уговор и доказ?
Тражим од вас да се овај документ интегрално, без скраћивања, објави, како на вашој
интернет страници , тако и на порталу Управе за јавне набавке, како би и остали
потенцијални понуђачи били упознати са целокупним садржајем и тематиком коју третира,
односно траженим појашњењима у вези ове јавне набавке.
Одговор на питање број 1 од 26.12.2016. године:
Признаје се звање инжењер геодезије - специјалиста струковних студија, а на основу чл.
15. Закона о државном премеру и катастру.
Одговор на питање број 2 од 26.12.2016. године:
Наручилац ће прихватити и два инжењера геодезије са вишом лиценцом, на пример I реда,
уместо два инжењера геодезије са лиценцом II реда.
Одговор на питање број 3 од 26.12.2016. године:
Наручилац ће прихватити и шест обрађивача са вишим степеном стеченог образовања из
области геодезије, уместо шест обрађивача са звањем геодетски техничар.
Одговор на питање број 4 од 26.12.2016. године:
Наручилац је јасно и недвосмислено одредио додатни услов у погледу пословног
капацитета, на основу чл. 76. Закона о јавним набавкама, а имајући у виду процењену вредност
јавне набавке, а нарочито стратешку важност предмета јавне набавке. Према томе, овакав услов
остаје и наручилац ће приликом стручне оцене поднетих понуда нарочито ценити околност да ли
сваки појединачни уговор има вредност од најмање 100.000 динара. Такозвани кровни уговори,
неће имати значај, без обзира на укупну вредност кровног уговора, јер наручилац се руководи
очувањем стратешких интереса града Ниша, какав јесте измештање железничке пруге из градског
језгра.
Одговор на питање број 5 од 26.12.2016. године:
Наручилац ни на који начин, приликом одређивања додатног услова у погледу пословног
капацитета за учешће у предметном поступку није одредио да су исте или сличне услуге којима ће
се доказати пословни капацитет, пружене након претходно спроведеног поступка јавне набавке да су проистекле из поступка јавне набавке, односно да је наручилац тих услуга део јавног сектора
који је у обавези да спроводи јавне набавке.
Штавише, наручилац сматра да овде нема никакве дискриминације јер ће признати уговоре
и потврде, како од стране наручиоца из јавног сектора, тако од стране наручиоца из приватног
сектора, а цениће доказе и околности да ли је понуђач у периоду од јануара 2013. године до дана
објављивања огласа извршио услуге пројеката препарцелације и геодетске услуге за формирање
парцела за најмање 7 пројеката, с тим да минимална вредност пројекта буде 100.000 динара без
урачунатог ПДВ. Такође, овај услов биће коначно испуњен само уколико понуђач докаже да је
сваки од тих пројеката потврђен од стране надлежног државног органа локалне самоуправе, за
послове урбанизма.
Питање заинтересованог лица проистекло је, по ставу наручиоца у погрешном тумачењу
конкурсне документације, јер оно на шта указује заинтересовано лице, заиста ни на једном месту у
конкурсној документацији није наведено.
У Нишу, дана 29.12.2016. године

