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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 2 

у поступку јавне набавке радова на изградњи објекта Дома здравља у Каћу, 

шифра: ОП-7/2020 

 

 

Наручилац је, путем електронске поште, од заинтересованог лица, примио Захтевe 

за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку 

радова на изградњи објекта Дома здравља у Каћу, шифра: ОП-7/2020, којим су 

постављена следећа питања и захтеване измене конкурсне документације:   

 

 

Питање бр. 1: „ Поштовани, 

 

По Закону о јавним набавкама (члан 75 став 1 тачка 5) обавезан услов који понуђач мора 

да испуни јесте да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

С обзиром да предмет ове набавке између осталог подразумева и дојаву пожара- у овом 

конкретном случају значи да понуђач ( у складу са чланом 38. Закона о заштити од 

пожара („Службени гласник РС“ број 111/2009 и 20/2015) мора да поседује лиценцу 

издату од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије Сектора за 

ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, да је овлашћен за обављање 

послова пројектовања посебних система и мера заштите од пожара и то: израде пројекта 

стабилних система за дојаву пожара, као и за обављање послова извођење стабилних 

система за дојаву пожара. 

Молимо вас да допуните конкурсну документацију и у складу са горе поменутим 

прописима измените обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке радова на 

изградњи објекта Дома пензионера у Каћу, шифра ОП-7/2020.“ 

 

Одговор 1:. Наручилац је у кадровском капацитету, дефинисао да понуђач мора да има 

запослено односно радно ангажовано лице које поседује лиценцу Б2 – за пројектовање и 

извођење стабилних система за дојаву пожара. 

 

Члан 38. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 

87/2018 - др. закони) се односи на пројектовање и извођење посебних система и 

дефинише да пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара у 

објектима у којима се производе, прерађују и складиште запаљиве течности и гасови, 

експлозивне и друге материје које могу довести до пожара и у другим сложеним 

објектима обавља привредно друштво, односно друго правно лице које је уписано у 



одговарајући регистар за делатност пројектовања и извођења радова, задовољава 

посебне услове у погледу техничке опремљености и има запослена лица са лиценцом за 

пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара. 

Имајући у виду цитирани члан Закона о заштити од пожара, Комисија сматра да би 

захтевано додавање обавезног услова било противзаконито и да би, са друге стране, 

могло водити неоправданом ограничавању конкуренције.  

 

Питање 2: „Молим Вас за ближе појашњење конкурсне документације, која се односи 

на ЈН број ОП-7/2020, односно одговор на следеће питање: 

 

1. У делу XI, алуминијумска браварија, позиција 11, 2, страна 32/84, наводите ".....при 

достављању понуде обавезно доставити атесте за врста". 

Да ли се прихвата понуда у којој понуђач није доставио атест приликом подношења 

понуде?“ 

 

Одговор 2: Наручилац неће прихватити понуду у којој није достављен тражени атест. 

То већ пише у самом предмеру и Упутству понуђачима како да сачине понуду. 

 

Питање 3: „У поглављу XI. АЛУМИНИЈСКА БРАВАРИЈА 

У наведеним позицијама од 11.1 до 11.10, тражите израду и монтажу алуминијске 

полуструктуралне фасадне столарије, да бих могли уопште дати понуду неопходна нам 

је шема столарије.“ 

 

Одговор 3: Шеме столарије се налазе у пројектној документацији коју су понуђачи дужни 

да преузму. Уколико била шта у преузетим пројектима недостаје, свако заинтересовано 

лице се може поново обратити путем електронске поште на наведене адресе и одмах ће 

добити потребне документе. 

 

Питање 4: „У МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 

У позицијама 1. и 2. Опис предметних позиција опреме коју тражите не слаже се са 

техничким карактеристикама истих па Вас молимо да те позиције измените.“ 

 

Одговор 4: Описи су изведени из пројектне документације коју заинтересовано лице 

није прегледало пре постављања питања, јер је преглед извшрен после постављања 

питања, па сматрамо је ово питање сада јасно. 

 

Питање 5: „У поз. 21 Набавке спољне јединице клима уређаја навели сте опис спољне 

јединице клима уређаја, а нисте нигде навели која је јединица или ознака унутрашње 

јединице клима уређаја. Па вас молимо да нам дате опис који се односи на спољну 

јединицу клима уређаја, а да нам наведете опис унутрашње јединице клима уређаја.“ 

 

Одговор 5: Уз спољну јединицу припада и одговарајућа унутрашња јединица истог клима 

уређаја. Комисија не зна како би то објаснила и моли за детаљније и конкретније 

образложење питања, како би могла да одговори. 

 

Комисија за јавну набавку напомиње да то што није прихватила неке захтеве за 

измену конкурсне документације или није могла да одговорио на нека питања без 

додатних објашњења од стране заинтересованих лица, не значи да није отворена за 

указивање на нејасноће или грешке у конкурсној документацији, као и да је отворена за 

конструктивне предлоге за унапређење овог поступка јавне набавке како би се добило 



што више квалитетних понуда, али да ти предлози морају бити образложени и 

поткрепљени аргументима. 

Заинтересована лица која нису задовољна одговорима које су добили, могу 

додатно образложити своја питања или захтеве и поново их упутити, а Комисија ће сваки 

захтев детаљно размотрити и увек, када је то могуће и оправдано, изаћи у сусрет сваком 

оправданом захтеву заинтересованог лица.  

С обзиром да је остало још неколико дана до истека рока за подношење понуда, 

Комисија ће и током викенда одговарати на захтеве за достављање пројеката или 

њихових делова, и на додатно образложена, а већ постављена питања, под условом да их 

поднесе исто заинтересовано лице. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку ОП-7/2020 


