Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица
На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“,бр124/2012,14/2015 и 68/2015),Комисија за спровођење јавне набавке даје:
ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ 404-25/2017- завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици.

ПИТАЊЕ БР 8. од 12.05.2017.године
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.
1. 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.
Како је јавном набавком предвиђена инсталација стабилног система за рано
откривање пожара и израда пројекта изведеног објекта (део В предмера радова),
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 стабилних система за дојаву пожара.
2. Према важећим прописима који регулишу област техничке заштите, односно
према Закону о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013 и 42/2015)
и Правилнику о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких
средстава („Сл. Гласник РС“ број 119/2015) пројектовање, извођење односно
монтажу, пуштање у рад, одржавање система техничке заштите и обуку корисника
може обављати правно лице или предузетник које има Лиценцу за вршење
послова пројектовања и наџора над извођењем система техничке заштите и
Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система
техничке заштите и обуке корисника, издату од Министарства унутрашњих
послова Републике Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције.

Како је јавном набавком предвиђена инсталација система видео обезбеђења и
израда пројекта изведеног објекта (део ИВ предмера радова – ЦЦТВ инсталација),
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 правном лицу/предузетнику лицу издаје лиценца за вршење
послова пројектовања и наџора над извођењем система техничке заштите
б) Решење којим се правном лицу/предузетнику лицу издаје лиценца за вршење
послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке
корисника.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР 8:
Сагласни смо са Вашом примедбом и у складу са њом ћемо извршити неопходне
измене и допуне конкурсне документације.

У Мионици, 15.05.2017.год.
Бр.404-25/2017-8

Комисија за јавне набаке

