ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО

Адреса наручиоца:

ЗМАЈ ЈОВИНА 6

Интернет страница наручиоца:

www.direkcija.pancevo.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Позив се упућује:
ДОО „БХЛ ПРОЈЕКТ“
Војводе Степе 249/10
11000 Београд
Предмет јавне набавке је уподобљавање пројекта реконструкције општинског пута ОП5 (од
раскрснице путева ОП5 и државног пута Iб реда бр. 22) до Долова, дужине 12,7 км са
одредбама Закона о планирању и изградњи.
Опис предмета јавне набавке: услуге- ознака из општег речника набавке:
71322000.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
/

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Поступак јавне набавке се спроводи на основу члана 36 става 1, тачка 2) Закона о јавним набавкама: “ако због техничких, односно уметничких разлога предмета
јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач“.
Дана 05.02.2013. године, Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, закључила је Уговор о изради Главног пројекта реконструкције
општинског пута ОП5 – Панчево ( од раскрснице путева ОП5 и државног пута Iб реда бр.22 до Долова), бр. 03-174/2012, са Д.О.О. „БХЛ Пројект“, Београд, у даљем
тексту Извршилац.
Израда Пројекту са свим трошковима потребних теренских радова износила је 2.016.500,00 динара без ПДВ-а, односно 2.419.800,00 динара са ПДВ-ом.
Уговором је дефинисано да је рок за израду Идејног решења 30 календарских дана, а рок за израду Главног пројекта 70 календарских дана.
Дана 17.12.2014.године ступила је на снагу Измена Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 132/2014 и 145/2014) и Правилник о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“ бр. 23/2015). Услед промене Закона, по коме
главни пројекат не постоји, јавила се потреба да се постојећи пројекат уподоби са новим законом о планирању и изградњи, како би даље могао да се користи за
реализацију предметне инвестиције.
Чланом 128. ставом 4., Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), прописано је да одговорни пројектант потврђује својим потписом и печатом личне лиценце
део пројекта за који поседује одговарајућу лиценцу. Чланом 128а ставом 1. истог Закона прописано је да инвеститор именује главног пројектанта који је
одговоран за усклађеност извода из пројекта са подацима из пројекта за грађевинску дозволу и који својим потписом и печатом личне лиценце потврђује
усаглашеност свих појединачних делова пројекта. Чланом 163. дефинисано је да је Инжењерска комора Србије правно лице, основана Законом о планирању и
изградњи у циљу унапређења услова за обављање стручних послова у области просторног и урбанистичког планирања, пројектовања, изградње објеката и
заштите општег и појединачног интереса у обављању послова у тим областима. Чланови Коморе су инжењери архитектонске, грађевинске, машинске,
електротехничке, саобраћајне, технолошке и инжењери других техничких струка, којима Комора издаје лиценце. Чланом 164. прописано је да Комора поред
осталог обавља послове утврђивања професионалних права и дужности и етичке норме понашања чланова у обављању послова израде планских докумената,
пројектовања и извођења радова. Чланом 12. етичког кодекса Инжењерске коморе Србије бр. 1450/1-9 од 21.01.2005. године прописано је да члан Коморе који
не учествује у изради пројекта, односно не обавља друге стручне послове, не може потписати тај пројекат, односно релевантна документа о пословима, нити за
пројекат или посао захтевати награду, или надокнаду. Чланом 17. кодекса дефинисано је да име и статус сваког лица које учествује у изради пројекта, односно
обављању друге врсте посла, мора бити наведено на пројектима, односно у релевантним документима о пословима у чијој изради, односно обављању исто
учествује. Чланом 31. прописано је да се конкуренција између чланова Коморе заснива на стручности, техничко-технолошкој опремљености, организованости,
економичности и референцама. Нелојалном и недопустивом конкуренцијом међу члановима Коморе сматра се и присвајање туђих дела и референци,
делимично или у целини, као и нетачно представљање сопствене или туђе улоге у реализацији неког посла. Чланом 32. истог акта прописано је да је члан Коморе
дужан да у раду поштује ауторска права. Чланом 44. утврђује се да плагијат представља повреду моралних норми и професионалних стандарда и норматива.
Чланом 45. кодекса прописано је да члан Коморе за кога се утврди да је учинио повреде моралних норми и професионалних стандарда и норматива,
дисциплински одговара у складу са правилима која је Комора установила. С обзиром да уподобљавање пројекта са новим Законом о планирању и изгради мора
израдити исто лице које је израдило Главни пројекат реконструкције, и коју пројектну документацију оверава својим лиценцним печатима, ЈП „Дирекција“
Панчево се не може обратити другим лицима за израду непоходне додатне документације за извођење радова. Предмет јавне набавке је уподобљавање
пројекта реконструкције општинског пута ОП5 (од раскрснице путева ОП5 и државног пута Iб реда бр. 22 ) до Долова, дужине 12,7 км са одредбама Закона о
планирању и изградњи.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
ДОО „БХЛ ПРОЈЕКТ“
Војводе Степе 249/10
11000 Београд

Остале информације:
/

