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18.12.2014. године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке услуге
вршења надзора над извођењем радова за потребе Републичког фонда за здравствено
осигурање, редни број јавне набавке 404-22-213/14-19
Дана 17.12.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-2-30/14-6
за појашњењем у вези са поступком јавне набавке услуге вршења надзора над извођењем радова за
потребе Републичког фонда за здравствено осигурање, редни број јавне набавке 404-22-213/14-29,
сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питање потенцијалног понуђача и одговор Комисије:
Питање:
„Питање везано за испуњавање ДОДАТНИХ УСЛОВА за поглавље 8. Да располаже
неопходним кадровским капацитетом, страна 7 конкурсне документације...
Доказ: Образац бр. 1 (изјава)
Тражене лиценце број 301 или 401 односе се на Одговорног пројектанта / односно Извођача
радова за конструкције објеката високоградње. (Услови за издавање ове лиценце су Диплома
Архитектонског факултета у Београду – конструкторски смер или Диплома Техничког факултета у
Нишу – архитектонско-конструктивни смер).

или

Каже се у условима тендерске документације да ова лиценца може бити замењена и то:
301 – лиценцама 300 и 311
401 – лиценцама 400 и 411
Тражене лиценце се односе на:
1. Одговорног пројектанта / Одговорног извођача архитектонских пројеката уређење
слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације (за лиценце
300/400) и
2. Одговорног пројектанта / Одговорног извођача грађевинских конструкција објеката
високоградње (за лиценце 311/411).

Лиценца бр. 310/410 се односи на Одговорног пројектанта / Одговорног извођача грађевинских
конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње, што значи да инжењери са овим
лиценцама поседују све потребне квалификације и знања тржена овом тендерском документацијом
односно имају и више од тражених услова.
Наше питање гласи да ли би с тога тражене услове могли да испуне инжењери са одговарајућим
пројектантским и извођачким лиценцама бр. 300 и 310 односно 400 и 410, у складу са траженом
врстом радова, као замена за лиценце 301 или 401.
Одговор Комисије:
У складу са Вашим питањем, извршена је измена конкурсне документације. У измени
конкурсне документације су наведене лиценце које се захтевају.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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