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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – ПТ документација пројекат ЕЕ и адаптација
апартмана геронтолошког центра Кикинда Јн 75/2018 доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање 1:
U delu tenderske dokumetacije koji se odnosi na kadrovski kapacitet, tražite angažovanje inženjera sa licencama:
1 Inženjera sa ličnom licencom 351 – Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg
napona za razvodna postrojenja i prenos električne energije.Sa obzirom da je u pitanju objekat za smeštaj
starijih osoba gde je potrebno imati inženjera sa licencom 350 koga već tražite da bude angažovan a ne
objekat za razvod i prenos električne energije, obrazložite nam koja je obaveza ovog inženjera tj, za koji deo
projektno tehničke dokumetacije će on biti nadležan, sa obzirom da je u pitanju energetska sanacija objekta.
2 U istom delu tenderske dokumetacije se traži angažovanje inženjera sa ličnom licencom 371 Odgovorni
projektant tehnoloških procesa .Koja je obaveza ovog inženjera sa obzirom da se ne traži u projektnom
zadatku izrada projektne dokumentacije bilo kakvog tehnološkog procesa.
3 Takođe, tražite inženjera sa licencom 332 Odgovorni projektant mašinskih instalacija objekat
vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike.Sa obzirom da je objekat za smeštaj
starijih osoba da li u obzir dolazi licenca 330 Odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne
i gasne tehnike, tj. inženjer čija je prevashodna oblast projektovanje termotehničkih innstalacija grejanja i
hlađenja što je i navedeno u projektnom zadatku.

Одговор Наручиоца:
-Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације у делу „Додатни услови – кадровски
капацитет“ и то:
- 1 инжењера са личном лиценцом број 351 –се брише и мења се у 1инжењера са личном лиценцом
број 352.
Појашњење: Лиценца 352 омогућава (покрива) радове који се односе на пројектовање ормана
аутоматике у делу слабе и јаке струје. Ормани су везани за фукционисање извршних функција на
систему ПП заштите.
-1 инжењера са личниом лиценцом 371- брише се.
-1 инжењера са личниом лиценцом 332- брише се.
Лиценца 330 омогућава радове који се односе на пројектовање стабилних система за гашење пожара
и неопходан је услов кадровског капацитета.
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