радника– дипломираног инжењера са лиценцом 410 или 414 или 415.“, где ће се
извршити брисање „запосленог радника“.
Поред тога у поглављу 5.2. Упутство како се доказује испуњеност ОБАВЕЗНИХ и
ДОДАТНИХ услова, у делу где је описан начин доказивања ДОДАТНИХ услова под
тачком 3. „Испуњеност додатних услова 6) и 7) – Доказ: фотокопија радне
књижице и М(3)А обрасца и копијe личних лиценци (410 или 414 или 415), са
важећим потврдама Инжењерске коморе Србије (не старијим од 6 месеци од
дана објављивања позива за подношење пријава) да су наведени носиоци важећих
лиценци и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета.“ додаје се
„односно уколико су радно ангажовани по другом основу у складу са Законом о
раду : Уговор о делу, Уговор о привременим и повременим пословима и др.“
2)
Разматрајући други захтев потенцијалног понуђача, Комисија је одлучила
да исти не прихвати.
Лиценца 473 „Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa нa изгрaдњи oбjeкaтa зa
урeђeњe буjицa, зaштиту oд eрoзиje и мeлиoрaциje шумскoг и пoљoприврeднoг
зeмљиштa“, је лиценца дипломираног инжењера шумарства и иста омогућава
„Извођење радова на регулацији, санацији и уређењу бујичних токова“.
Иако је назив набавке „Извођење радова на стабилизација еродиране обале
на траси магистралног цевовода Брђани – Нешковића брдо“, из спецификације
радова очигледно је да се радови не изводе првенстевно у циљу сређивања
еродиране обале, већ се стабилизација обале врши у циљу заштите магисталног
цевовода за водоснабдевање водосистема Рзав Ø 600 и три
кабла,
трасирана у непосредној близини речног корита који су дејством великих
вода откривени и угрожени и исте је потребно истретирати и заштитити на
начин описан Конкурсном документацијом. У том смислу се не може прихватити
лиценца 473 за одговорног извођача радова већ искључиво једна од наведених
лиценци грађевинске струке.
Како ће се измена Конкурсне документације извршити у року који је краћи од 8 дана од
датума предвиђеног за отварање понуда, рок за подношење се помера за 13. април
2017. године до 12.00 часова што ће бити унето у Конкурсну документацију заједно са
осталим изменама.

Комисија за јавну набавку број 3.6/17 МН:

1. Ана Радовић, Службеник за јавне набавке
2. Мирослав Богдановић, дипл.грађ.инж.

