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Предмет: Одговор на примљени захтев за додатним информацијама у вези са
припремањем понуде за јавну набавку добара : Доградња постојеће котларнице са
испоруком, монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске
котларнице 2 х 6 МW са свом пратећом опремом, по систему „кључ у руке“.

На основу члана 63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/15), наручилац Општина Прибој обавештава сва заинтересована
лица и потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију ЈНВВ бр. 0201/17 да су потенцијални понуђачи дана 25.07.2017.године путем електронске поште
поставили наручиоцу следећа питања:
1. У делу технички капацитет навели сте да да понуђач располаже са 1 УЛТОМ.
Наше питање гласи: Да ли уместо УЛТА може комбинована радна машина?
2.ОДГОВОР: Може комбинована радна машина. Конкурсна документација за
предметну јавну набавку биће допуњена у делу испуњености минималног техничког
капацитета.
2. У складу са чл. 63 став 2 Закона о јавним набавкама (ЗЈН) указујемо Вам на
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.
На основу члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач у поступку јавне набавке мора
доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Према
важећим прописима који регулишу област заштите од пожара, односно према Закону о
заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и Правилнику о полагању
стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног
пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара („Сл.
гласник РС“, бр. 21/12), пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од
пожара може обављати привредно друштво које има Решење којим се привредно
друштво овлашћује за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и
мера заштите од пожара, издато од Министарства унутрашњих послова Републике
Србије – Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту. Kако је јавном
набавком предвиђена израда главног пројекта застите од пожара и пројектовање и
извођење посебних система заштите од пожара, молимо Вас да допуните конкурсну
документацију и у складу са горе поменутим прописима, измените обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке и захтевате да понуђач мора да достави:

а) Решење којим се Овлашћује привредно друштво за обављање послова пројектовања
и извођења посебних система - Б2 и Б3;
б) Решење којим се Овлашћује привредно друштво за израду Главног пројекта заштите
од пожара.
ОДГОВОР: Прихвата се. Конкурсна документација за предметну јавну набавку биће
допуњена у делу испуњености обавезних услова у складу са чланом 75.став1.тачка 5.
Закона о јавним набавкама.
3. Молимо Вас за појашњење да ли се за тачку 2.3. последња ставка, као доказ захтева
да доставимо потврду и/или лекарско уверење?
Уколико је неопходна и потврда, да ли њу издаје здравствена установа која издаје и
лекарско уверење?
ОДГОВОР: У измењеној конкурсној документацији ЈНВВ бр.02-01/17, објављеној
на Порталу јавних набавки дана 24.07.2017.године, под тачком 2.3.последња
ставка (стр.22/61) за испуњеност кадровског капацитета предвиђено је важеће
лекарско уверење /у којем мора бити децидно наведено да је запослени способан
за рад на висини/ .
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