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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1
конкурсне документације за јавну набавку добара –
реконструкција стабилног система
за дојаву пожара у згради Покрајинске владе
ЈНОП 38/2019
Наручилац је путем e-maila дана 07.10.2019. године примио захтев којим се
тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну
набавку добара – реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради
Покрајинске владе у оквиру којег су постављена следећа питања, а на које је
комисија за јавну набавку сачинила следеће одговоре:
Питање бр. 1:
„На основу чега се тражи следећи услов:
5.2. Да понуђач (као правно лице) има лиценцу издату од Министарства унутрашњих
послова Републике Србије за вршење послова планирања, пројектовања, монтаже,
пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника када се ова
лиценца односи на системе техничке заштите регулисане законом о физичкотехничком обезбеђењу који се не односи на заштиту од пожара.“
Одговор:
Наручиоцу није познат Закон о физичко-техничком обезбеђењу на који се позива
заинтересовано лице.
Приликом одређивања овог услова Наручилац се руководио Законом о приватном
обезбеђењу (Службени гласник РС", бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018.).
Предмет јавне набавке обухвата, између осталог, испоруку и инсталацију програмске
подршке (софтвера) за даљински надзор и потпуну контролу рада више система за
аутоматску дојаву пожара и других система техничке заштите (видео надзор,
противпровални системи, системи за контролу приступа и сл.) различитих
произвођача, путем локалне рачунарске мреже (LAN) – ставка бр. 16 Фазе III, дате у
оквиру одељка: II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл., 1. Врста, техничке карактеристике
(спецификације).
Овај софтвер ће се односити и на постојеће системе техничке заштите у оквиру
предметног објекта (видео надзор, противпровални системи, системи за контролу
приступа и сл.), односно на интеграцију ових система, тј. надзор рада и централно
управљање свим овим системима техничке заштите. Поред тога, предмет јавне
набавке обухвата и израду пројектне документације изведеног стања (ставка 25 Фазе
II и ставка 21 Фазе III).
Такође, Наручилац указује да је чланом 30. Закона о приватном обезбеђењу, у делу
“Послови техничке заштите“ прописано да системи за заштиту од пожара јесу
предмет послова техничке заштита. Чланом 30. наведеног закона прописано је да се
употребом техничких средстава и уређаја за обезбеђење лица, имовине и пословања

сматрају услуге које се пружају применом појединачних или функционално
повезаних периметарских мера, уређаја и система за: противпровалну и
противпрепадну заштиту, заштиту од пожара, видео-обезбеђење, контролу
приступа, социјалне аларме, сателитско праћење возила (ГПС), електрохемијску
заштиту вредности, механичку заштиту и заштиту података”.
Како планирање система техничке заштите није предмет набавке, Комисија за јавну
набавку је у том делу уважила примедбу заинтересованог лица и у складу с тим
изменила конкурсну документацију. Комисија за јавну набавку је извршила измене и
допуне конкурсне документације (Измене и допуне конкурсне документације бр.1 од
09.10.2019. године) и то у делу који се односи на обавезни услов из члана 75. став
1. тачка 5) ЗЈН, те након наведених измена и допуна конкурсне документације услов
из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН који понуђачи морају да испуне гласи:
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5.1. Да понуђач има овлашћење за обављање послова
извођења
и
пројектовања посебних система
и мера
заштите од пожара издато од
Министарства унутрашњих послова Републике Србије - Сектор за ванредне
ситуације, Управе за превентивну заштиту, за област извођења и
пројектовања стабилних система за дојаву пожара.
5.2 Да понуђач (као правно лице) има лиценцу издату од Министарства
унутрашњих послова Републике Србије за вршење послова пројектовања,
монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке
корисника.

Питање бр.2:
На основу чега се тражи следећи услов:
- минимум два инжењера са лиценцом за извођење електроенергетских инсталација
ниског и средњег напона (лиценца број 450) када радове захтеване у спецификацији
покрива лиценца 453?
У прилогу достављам спецификацију радова која се може проверити на сајту
Инжењерске коморе Србије која издаје ову лиценцу
Одговор:
Предмет јавне набавке, између осталог, јесте постављање електроенергетске
инсталације за електроенергетско напајање (230V) централне јединице (ставка 2
Фазе I), као и за електроенергетско напајање (230V) три напојна блока (ставка 17 из
Фаза II и ставка 14 из Фазе 3), коришћењем електроенергетског кабела тип: N2XH
3x1.5mm² (ставка 18 Фазе I, ставка 23 Фазе II, ставка 19 Фазе III), те је захтев да
понуђач треба да располаже са инжењерима са лиценцом 450 – извођење
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона у логичкој вези са
предметом јавне набавке, односно у складу са чланом 76. став 6. ЗЈН.
Питање бр.3:
С обзиром да лиценца Б2 за предузећа подразумева известан број стално запослених
радника различитих нивоа образовања (А НЕ АНГАЖОВАНИХ ПО УГОВОРУ...ИЛИ СЛ.)
на основу чега се тражи следећи услов наведен у тачки 8. додатних услова - пословни
капацитет да понуђач може имати и лица ангажована по другом основу, а не стално
запослене.
На основу чега се тражи следећи услов:
- минимум два инжењера са лиценцом за извођење телекомуникационих мрежа и
cистема (лиценца број 453) и лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад и
одржавања система техничке заштите када се лиценца по Закону о ФТО НЕ односи на
системе дојаве пожара?
Одговор:
Комисија за јавну набавку је у складу са чланом 76. став 2. ЗЈН одредила додатни
услов који се односи на кадровски капацитет понуђача који је у објективној и логичкој
вези са предметом јавне набавке. Као што је наведено у конкурсној документацији,
дозвољава се да понуђач поседује ангажована лица у сталном радном односу, као и
радно ангажована лица по другом основу (по основу уговора о делу или уговора о
привремено-повременим пословима или по основу уговора о допунском раду).
Наручилац је одредио додатни услов у делу кадровског капацитета који се односи на
инжењере са лиценцом 453 и лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад и

одржавања система техничке заштите, јер се предмет јавне набавке односи, између
осталог, и на системе техничке заштите – испорука и инсталација програмске подршке
(софтвера) за даљински надзор и потпуну контролу рада више система за аут. дојаву
пожара и других система техничке заштите (видео надзор, противпровални системи,
системи за контролу приступа, и сл.) различитих произвођача, путем локалне
рачунарске мреже (LAN) – ставка бр. 16 Фазе III (видети објашњење у одговору на 1.
питање).
Закон о ФТО на који се позива заинтересовано лице није познат комисији за јавну
набавку.
Питање бр.4.
Због чега се тражи број радника са средњом стручном спремом који је различит до
броја предвиђеног као услов за лицену Б2 за предузеће?
Одговор:
Комисија за јавну набавку је у складу са чланом 76. став 2. ЗЈН одредила додатни
услов који се односи на кадровски капацитет понуђача, а који је у логичкој вези са
предметом јавне набавке и који се ни по којем основу не мора усагласити или
изједначити са бројем радника предвиђеним као услов за добијање лиценце Б2 за
предузеће.
Питање бр.5:
Да ли постављени услов о броју радника електротехничке струке (6) дозвољава и
раднике са вишом стручном спремом или само са средњом стручном спремом?
Одговор:
Дозвољава се да понуђач поседује ангажоване раднике више стручне спреме
електротехничког усмерења.
Питање бр.6:
Да ли радници са ССС и ВШС треба да имају положен испит из стручни испит заштите
од пожара?
Одговор:
Радници електротехничке струке са ССС и ВШС не морају имати положен стручни
испит из области заштите од пожара.
Питање бр.7:
Техничко решење:
У спецификацији су наведени јављачи пожара са уграђеном сиреном (Набавка,
испорука, монтажа и повезивање: Адресабилни интерактивни мултикритеријумски,
оптичко-термички детектор пожара са интегрисаном сиреном подесиве гласноће од 69
до 92dB)
По Закону о заштити од пожара и пратећим правилницима сви извршни органи система
аутоматске дојаве пожара, укључив и сирене, морају бити на централу повезани
ватроотпорним каблом ватроотпорности 30 минута.
С обзиром да овај услов није испуњен, акредитовано контролно тело на првом
контролисању не може издати исправу о контролисању такву да се може извршити
технички пријем система.
Да ли инвеститор намерава да измени спецификацију кавла за петљу у пројекту или
да измени тип јављача пожара?“
Одговор:
Не, Наручилац не намерава да врши измене спецификације радова у конкурсној
документацији.
Сви радови се изводе по Пројекту бр. Е-19520-5 из фебруара 2019. године, који је
израђен од стране правног и стручног физичког лица са одговарајућим лиценцама.
Такође, наведени пројекат поседује сагласност од стране МУП-а бр. 09.21.1.1. број
218-10589/16 од 29.07.2019. године, што потврђује наручиоцу, односно инвеститору
да су сва решења предвиђена пројектном документацијом у складу са Законом и
важећим
техничким
прописима.
Спецификација
радова
(“Врста,
техничке
карактеристике (спецификације)”) приказана у конкурсној документацији је
идентична предмеру радова у Пројекту.

Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује
на
Порталу
јавних
набавки
и
интернет
страници
наручиоца
www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
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