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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 16/14
БР.3

Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на адаптацији и
реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

Питање 6: Како један део набавке чини Стабилна инсталација за дојаву пожара (испорука,
монтажа, функционално испитивање и израда пројекта изведеног објекта), а за обављање
наведених послова потребна је посебна дозвола надлежног органа, сходно чл. 75 ст.1 тач. 5)
Закона о јавним набавкама (понуђач мора да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом), Закону о заштити од пожара и Правилнику о посебној обуци и полагању
стручног испита из области заштите о пожара, понуђач мора да испуњава наведене услове и
као доказ достави следеће:

Уверење о положеном стручном испиту за пројектовање и извођење посебних система и
мера заштите од пожара: Б2- Израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и и звођење
ових система
Сходно чл. 75 ст.1 тач. 5) Закона о јавним набавкама потребно је да горе наведено постане
саставни део конкурсне документације у делу Обавезни услови по члану 75. ЗЈН.

Одговор:
Одговор на Ваше питање налази се у оквиру измене конкурсне документације бр.1
Питање 7: Како један део набавке чине Телекомуникационе и сигналне инсталације
(инсталација система и израда пројекта изведеног објекта), на основу Закона о планирању и
изградњи чл. 128 и чл. 151, за обављање наведених послова потребно је да понуђач у радном
односу има дипломираног инжењера електротехнике са лиценцама 453 (одговорни извођач
радова телекомуникационих мрежа и система) и 353 (одговорни пројектант телекомуникационих
мрежа и система).
ОДГОВОР
Имајући у виду сложеност предметних система, довољно је да извођач поседује
лиценцу 450 како је конкурсном документацијом тражено.
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