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Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

Број: 412 

Датум: 15.12.2014. 

 

ПИТАЊА   И ОДГОВОРИ 

 

Поштовани у вези вашег захтева за додатним информацијама и појашњавањем Јавне набавке 

за јавну набавку набавка   услуге - израда главних пројеката Музичке школе „Исидор Бајић“ и 

Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном – ЈН ОП –09/2014,које смо примили 

дана 12.12.2014. а у складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' 

бр. 124/12) овим путем исте вам достављамо: 

 

ПИТАЊА  : 

Питање 1: У вези са Јавном набавком број ЈНОП – 9/2014 за Израду главних пројеката 

музичке школе “Исидор Бајић” И балетске школе у Новом Саду са концертном двораном, као 

услов за доказ о испуњености техничког капацитета навели сте да понуђач у сталном радном 

односу мора да има ангажовано лице које поседује истовремено и лиценцу за енергетску 

ефикасност 381 и уверење за вршење активности координатора за заштиту здравља и 

безбедности на раду. 

Обзиром да енергетска ефикасност и заштита на раду нису спрегнуте и међусобно зависне 

активности и нема техничког оправдања да из било ког разлога једна особа мора истовремено 

вршити ове две активности, молимо Вас да нам појасните разлог постављања оваквог захтева 

за вршење услуге по овој јавној набавци, као и колико фирми у Србији може испунити овај 

захтев по Вашој процени када сте дефинисали тендерске услове. 

ОДГОВОР: 

За предметну набавку у оквиру технчког капацитета захтевано је : Понуђач мора да 

располаже са најмање: 

А) Са укпупно 25 лиценцираних софтвера за израду графичке документације (АУТО ЦАД 2008 и новији 

или одговарајући) 

Б) Специјализованим софтером за израду пројекта простроне акустике 

В) Минимум два аутомобила 

Г) Са пословним просторм минималне површине од 500м2 

 

а, у оквиру кадровског капацитета захтевано је да понуђач мора да има радно ангажовне , а не стално 

запослене, 25 дипломиранх инжињера за услуге пројектовања и то; 

-  2 дипломирана инжињера архитектуре са лиценцом 300 

- 2 дипломирана инжињера грађевине са лиценцом 310 или 311 

-  1 дипломираног инжињера грађевине са лиценцом 314 

- 1 дипломираног инжињера грађевине са лиценцом 315 

- 2 дипломирана инжињера машинства са лиценцом 330 

- 1 дипломираног инжињера машинства са лиценцом 332 

- 1 дипломираног инжињера машинства са лиценцом 333 

- 2 дипломирана инжињера електротехнике са лиценцом 350 

- 2 дипломирана инжињера електротехнике са лиценцом 351 

-  2 дипломирана инжињера електротехнике са лиценцом 352 
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- 5 дипломираних инжињера електротехнике са лиценцом 353 

- 2 дипломирана инжињера са стручним испитом и одговарајућим решењем МУП РС против пожарне 

заштите за следеће категорије: 

А- За израду главног пројекта заштите од пожара  

Б1- За израду пројеката стабилних система за гашење пожара 

Б2- - За израду пројеката стабилних система за дојаву пожара 

Б3- За израду пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара  

Б4- За израду анализе о зонама опасности и одређивању ових зона на местима која су угрожена од 

настанка експлозивних смеша запаљивих гасова,пара запаљивих течности и експлозивних прашина и 

експлозивних материја 

Б5- За израду пројекта електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивин 

атмосферама 

Б6- За израду пројекта система одвођења дима  

-  1 Дипломирани инжењер са лиценцом одговорних инжењера за енергетску ефикснст лиценца 381 

-  1 дипломирани инжењер са издатим уверењем за вршење активности кординатора за таштиту здравља 

и безбедност на раду у вази пројектовања 

 

 Конкурсном документацијо није захтевано да понуђач има ангажовано лице које поседује 

истовремено и лиценцу за енергетску ефикасност 381 и уверење за вршење активности 

координатора за заштиту здравља и безбедности на раду. Таквим тумачењем произишло би да 

једно лице мора да поседује све наведене лиценце. 

Наравно да је то немогуће и неспојиво. Како је и наведено у   конкурсној документацији 

сматраће се да је услов кадровског капацитета да понуђач,  између осталог, има ангажованог : 

- 1 Дипломирани инжењер са лиценцом одговорних инжењера за енергетску ефикснст лиценца 381 

-  1 дипломирани инжењер са издатим уверењем за вршење активности кординатора за таштиту здравља 

и безбедност на раду у вази пројектовања, 

испуњен достављањем наведене лиценце и уверења које може поседовати једно исто лице , а 

могу поседовати и два радно ангажована лица код понуђача  ( једно лице за енергетску 

ефикасност 381, а друголице  уверење за вршење активности координатора за заштиту 

здравља и безбедности на раду) 

 

  

 

       Комисија за јавну набавку ЈНМВ 04/2014 

 

 


