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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА- ЈН 11/2016 НАБАВКА
ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ

Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ

ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН -11/2016 ПОТЕНЦИЈАЛНОГ
ПОНУЂАЧА ЗАВЕДЕН КОД НАРУЧИОЦА ПОД БРОЈЕМ 01-30/236 ОД 01.06.2016. ГОДИНЕ,

Питање 1.
Pitanje je, s obzirom da preduzeće koje poseduje ovakvo ovlašćenje ne učestvuje aktivno u
ugradnji i instalaciji sistema automatske dojave požara već je obavezno samo da preduzeće
koje poseduje ovu licencu izvrši prvi kontrolni pregled sisteam i izda potvrdu o
funkcionalnosti istog na osnovu Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju da ispunjavati
pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja
za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (sl. glasnik rs br. 52/2015). da li ponuđač
može da priloži ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa preduzećem koje poseduje traženi
dokument i da se priloži dokument navedenog preduzeća?
Одговор:
Понуђач мора да поседује важеће предметно овлашћење у складу са Законом.
Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.
Питање 2.
Da li је dozvoljeno da ponuđač odnosno instalater sistema, na bilo koji način, softverski ili
hardversкi da zaključa centralu da samo on može da vrši periodičan pregled, ili sistem treba
da bude tako koncipiran da svaka firma koja ima važeće Rešenje MUP-a Republike Srbije,
Sektora za vanredne situacije, Uprave za preventivnu zaštitu ovlašćenje za obavljanje poslova
izrade projekta stabilnih sistema za dojavu požara, kao i za obavljanje poslova izvođenje
stabilnih sistema za dojavu požara?
Одговор:
Систем треба да буде тако конципиран да свака фирма која има важеће Решење МУП-а
Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту
овлашћење за обављање послова израде пројекта стабилних система за дојаву пожара,
као и за обављање послова извођење стабилних система за дојаву пожара и
одговарајућу опрему за испитивање, може да врши периодичан преглед.
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