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Број: 3226/2  Датум: 14.11.2019 

 
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 32/19  
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗДРАВСТВА 

ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ НОВИ САД, НА БУЛЕВАРУ ЦАРА ЛАЗАРА БРОЈ 77. 
 
 

  У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама набавкама  ("Сл. Гласник РС"  
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на захтев заинтересованог лица за додатним појашњењима 
конкурсне документације број ЈН 32/19, који гласи: 
 
 
   1. Део предметних радова односи се и на системе техничке заштите (нпр. систем за 
видео надзор, систем за против провалну заштиту, систем за контролу приступа, систем за 
аутоматску дојаву пожара, систем за детекцију експлозивних гасова, итд.). За извођење радова 
на уградњи ове врсте система неопходно је да извођач поседује посебне дозволе надлежног 
органа, и то:- Лиценцу за извођење и пројектовање система за аутоматску дојаву пожара 
(лиценца B2), издата одстране МУП-а Р. Србије,- Лиценцу за извођење и пројектовање система 
за детекцију експлозивних гасова (лиценца Б3), издатаод стране МУПа Р. Србије,- Лиценце за 
планирање, пројектовање и извођење система техничке заштите (лиценце LТ1, LТ2 и 
LТ3),издате од стране МУП-а Р. Србије, Те Вам овим путем скрећемо пажњу на ту чињеницу и 
молимо Вас да извршите корекцију Конкурсне документације у том смислу, односно ускладите 
Конкурсну документацију са Чланом 75., став први, под 5), Закона о јавним набавкама. 
 
 
 

2.  Део предметних радова односи се и на телекомуникационе и сигналне инсталације 
(нпр. Структурни кабловски систем, инсталација система за аутоматску дојаву пожара, система 
за детекцију експлозивних гасова, система за опште и евакуационо озвучење, система за видео 
надзор, система за против провалну заштиту, система за контролу приступа, итд.). У оквиру 
Обрасца структуре цене наводи се детаљна спецификација опреме коју треба испоручити и 
радова које треба извести у делу система техничке заштите и других сигналних и 
телекомуникационих инсталација, међутим нигде у оквиру Конкурснедокументације није 
наведено на који начин понуђач доказује да опрема коју нуди у техничком смислу одговара 
опреми која се тражи у Обрасцу структуре цене. Конкурсна документација садржи Образац о 
произвођачима материјала и опреме, који има за циљ да прикаже шта тачно понуђач нуди за 
одређене ставке које се односе на фасаду, уградне светиљке, вентилаторске конвекторе, 
екуператораи др., међутим вероватно су случајно изостављене само ставке из дела 
телекомуникационих и сигналнихинсталација, те Вам овим путем скрећемо пажњу на то (докази 
о томе шта се нуди се већ траже за деограђевинских радова, машинских радова и радова на 
електроенергетским инсталацијама, само се,вероватно случајним пропустом, не тражи ништа за 
телекомуникационе и сигналне инсталације). 
Уобичајен начин да понуђач докаже у поступку јавне набавке да опрема коју нуди у техничком 
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смислу задовољава тражене карактеристике, чиме се избегавају каснији потенцијални проблеми 
приликом извођења, јесте да уз своју понуду приложи извод из каталога произвођача опреме у 
којем су наведене техничке карактеристике понуђене опреме, те Вам овим путем предлажемо да 
одредитеовакав или неки други сличан начин којим понуђач недвосмислено доказује да нуди 
опрему којазадовољава минимум онога што се Конкурсном документацијом тражи. 
 
 

3. У делу Конкурсне документације у којем су дефинисани додатни услови, кадровски 
капацитет, наводи се да понуђач треба да има ангажована најмање два електроинжењера са 
лиценцом 450 која се односина инсталације ниског и средњег напона (електроенергетске 
инсталације), међутим предмет јавне набавке обухвата и телекомуникационе и сигналне 
инсталације за које је неопходно ангажовање електроинжењера са лиценцом 453, те Вам овим 
путем скрећемо пажњу на овај вероватно случајни пропуст и предлажемо да у том смислу 
коригујете додатне услове тако што ћете допунити листу потребних ангажованих инжењера са 
инжењерима који поседују одговарајуће лиценце за извођење телекомуникационих и сигналних 
инсталација и који су обучени за уградњу понуђених система у том делу. 
                                                                                                                      

 

Дом здравља “Нови Сад” Нови Сад као наручилац даје следећe одговорe: 

 

1. На страни 10 конкурсне документације у делу ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 
МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА уз наведени услов и доказ потребно је додати. 

 
Лиценцу за техничку заштиту треба додати у обавезне услове: 

Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и 
обуке корисника издату од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Дирекција 
полиције, начелник Управе полиције“. 

Доказ: овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато привредном 
друштву односно другом правном лицу за обављање послова за вршење послова монтаже, 
пуштања у рад и одржавање система техничке 
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2.  Поштовани, како је предмет јавне набавке првенствено енергетска санација објекта, 
кључни елементи су и имплементирани у Образац структуре цена. 

Како је и наведено конкурсном Извођач радова је у обавези да пре уградње достави 
Надзорном органу атесте и сертификате на одобрење.  
 
 

3.  Извршиће се допуна конкурсне документације са лиценцом 453. 
 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈН 32/19 


