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КРАГУЈЕ ВАЦ

У складу са чланом

124/2012, 14/2015

и

63. став 2. Закона о јавним набавкама ( "Сл. глас ник РС" бр.
68/2015), према коме заинтересовано лице може , у писаном

облику тражити од наручиоца додатне информације или појашљеља у вези са
конкурсном документацијом, дајемо одговор на Захтев за појашљеље ко нкурсне

документације

за јавну

набавку

3/2017 -

услуга

израде

идеј ног

пројекта

реконструкције и пројекта за извођеље објекта Д Факултета инжељерских наука,
примљен путем и-мејла дана

1.05.2017.

године , од заинтересованог п онуђ ача за

учешће у поступку :

1.

Конкурсном документацијом

као додатни

услов

за испуљељ е кадровског

капацитета тражи се да Понуђач има пројектанта са лиценцом за израду
главног пројекта заштите од пожара и са лиценцом за пројектоваље посеб них

система и мера заштите од пожара. Да ли је неопходно и да потенцијални
понуђач-предузеће поседује лиценце да као фирма може да се бави по словима

израде главног пројекта заштите од пожара односно пројектоваљем посебних
система и мера заштите од пожара.

Према прописима МУП

-

Сектор за

ванредне ситуације ни један пројекат не може добити позитивно мишљеље
који није урадила фирма која нема наведена решеља МУП-а без обзира да ли

.

.

пројектант поседује тражена решеља .

Конкурсна документација је

28.04.2017,

већ измељена у делу додатних услова 

неопходан кадровски капацитет (стр.16б , измељене конкурсне докум ентације) ,
где је под тачком

2)

додато да Понуђач (подизвођач или учесник у заједничкој

понуди) мора да поседује овлашћеље Министарства за израду Главн их пројеката
заштите од пожара .

Комисија за јавну набавку

Матичн•1 број.
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