Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавну набавку
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4094 F: +381 21 487/4087
office.uprava@vojvodina.gov.rs
БРОЈ:404-253/2018

ДАТУМ: 05.11.2018.године

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.2
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 05.11.2018.године, у
писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку радова – санација и адаптација објеката у
надлежности Управе - уређење мокрих чворова у згради Покрајинске владе ( ЈН OП
45/2018), у оквиру кога је поставило следећа питања:
1.У додатним условима за кадровски капацитет захтевате да понуђач има у
радном односу односно радно ангажована лица од којих је најмање једно:
-Минимум 1 (један) дипломирани инжењер машинства лиценца бр.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 830-одговорни 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 kW (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°Ц;
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;
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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.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:
1.За Наручиоца је прихватљиво да понуђач , као доказ за испуњеност кадровског
капацитета „да има у радном односу односно радно ангажована следећа лица:
2)минимум 1 (један) дипломирани инжењер машинства лиценца бр.430“, уместо лиценце
бр.430 достави лиценцу бр.830, чиме доказује испуњеност траженог услова.
Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне
документације.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs ,у року од 3 дана од дана
пријема захтева.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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