Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-21/2020-05-3
Датум: 28.10.2020.
Бачки Петровац, Коларова 6.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), те на основу постављених питања од
стране заинтересованих понуђача за јавну набавку радова: АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА
ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, у поступку јавне набавке мале вредности,
број 404-21/2020-05, комисија за јавну набавку даје следеће:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 1
Питање бр.1
У позицији 2.4. у оквиру монтажерских радова
2.4 Израда и монтажа рампе за лица са отежаним кретањем. Конструкција од кутијастих
челичних профила а сама површина рампе од бродског лима у свему према цртежима из
пројекта где се тражи цена за Комплет за припрему понуде нам треба технички цртеж и
количина челика у килограмима.
Молимо вас да у том смислу прецизирате захтеве за формирање цене за наведену
позицију.
Одговор:
У склопу поглавља 3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА на страни 6/50 конкурсне документације наведено је
да је: „Понуђач у обавези да изврши обилазак локације и изврши увид у техничку
документацију како би био упознат са потенцијалним проблемима приликом извођења
предметних радова“, тако да ће самим тим технички цртеж бити доступан на увид сваком
заинтересованом пунуђачу, као и комплетан пројекат на основу којег ће се изводити
предметни радови.
У склопу Обрасца бр. 2, под тачком 6.2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ, на позицији 2.4. у оквиру монтажерских радова на страни 19/50 конкурсне
документације на основу пројектне документације односно техничког цртежа количина
челика у килограмима са зарачунатих 10% на варове и материјал за причвршћивање
износи 1.550,00 кг.
Питање бр.2
У додатним условима за кадровски капацитет редни број 4.2.4. захтевате да право учешћа
у поступку јавне набавке има понуђач који располаже кадровским капацитетом од најмање
14 радника, који су код њега запослени на одређено или неодређено време или по другом
основу радно ангажовани у складу са Законом о раду и то :
4.2.4.2. минимум 1 (један) дипломираног инжењера машинства са важећом
лиценцом 430

Интересује нас да ли је за наручиоца прихватљиво, односно да ли понуђач испуњава услов
ако има запослено или радно ангажовано лице машински инжењер са лиценцом 830одговорни извођач машинских инсталација, која по опису делатности обухвата радове као
лиценца 430?
830 - Одговорни извођач машинских инсталација
Опис делатности:
Извођење инсталација и уградња опреме у објектима за које грађевинску дозволу издаје
јединица локалне самоуправе, максималне бруто површине до 2000 м2 и максималне
инсталисане топлотне снаге до 300 кW (грејна топлотна снага или укупни расхладни
учинак) и то:















инсталације грејања, климатизације и вентилације;
расхладне инсталације под условом да температура ваздуха у хлађеној просторији
није нижа од 0° C;
котларнице и топлотно - предајне станице;
инсталације за складиштење и дистрибуцију чврстих и течних горива;
инсталације гасне технике за складиштење и транспорт природног у других
горивих гасова;
унутрашње гасне инсталације;
инсталације из области процесне технике и заштите животне средине;
инсталације за коришћење обновљивих видова енергије - сунчеве енергије,
енергије ветра, геотермалне енергије, хидроенергије, биомасе, горивог
индустријског и комуналног отпада;
инсталације за припрему, складиштење и развод флуида у производним
процесима и за пнеуматски и хидраулички транспорт;
монтажа линија и опреме за транспорт и складиштење расутог терета;
монтажа опреме у оквиру линија металопрерађивачке индустрије;
монтажа машинских конструкција и грађевинске браварије;
машинске инсталације и уградња опреме за аутоматско управљање код претходно
наведених објеката, инсталација и система.

Одговор:
С обзиром да лиценца 830 - одговорни извођач машинских инсталација по опису
делатности обухвата радове који су предмет јавне набавке, Наручилац ће прихватити
лиценцу 830 као доказ о испуњености услова под тачком 4.2.4.2. у склопу кадровског
капацитета.
Пошто је предмет радова извођење радова на грејању на објекту површине 133 м2, а котао
који се уграђује је снаге 24 кW, лиценца 830 покрива предметне радове.
Комисија за јавну набавку

