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   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

   03 Број: 404-8/3-14-13 

    27. 05. 2014. године 

             Б е о г р а д 

 

 

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012) 

доствљамо вам                

 

ОДГОВОР 

 
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде 

 за  јавну набавку добара: Набавка, испорука и монтажа клима система  

(ЈН Бр. 3/14)           
                                                                                       

                                    

П и т а њ а:  
 

           1. U konkursnoj dokumentaciji se trazi u dodatnim uslovima i min 1 licenca 830. 
Da li je neophodno da se ima ta licenca, obzirom da se trazi i 2 licence 430 koje pokrivaju i licence 830 .   
Da li je moguće da se umesto licence 830 dostave licence 430, odnosno ukupno 3 licence 430 u ovom 
slučaju, ili je dovoljno samo dve 430. 
 

  
О д г о в о р: 

 

 
          1. У тендерској документацији, као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке, тражи 

се минимум 2 лиценце 430 и минимум 1 лиценца 830 за кадровски капацитет. То су различите 

лиценце и када би се могле међусобно покривати, једна од њих не би била потребна и не би се 

издавала, па је то одговор на Ваше питање:                                                                       

Понуда неће бити исправна уколико се уместо лиценце 830 приложи лиценца 430. 

 

Капацитети које смо тражили, а које је доставио наш стручни тим састављен од инжењера 

запослених у Народној скупштини, представљају минимум који може да задовољи и обезбеди 

сигурност радова у овако специфичним условима објекта који представља културно добро, где 

се обавља посао од највећег државног значаја. 

Чињеница је да лиценцу 830 поседује велики број лица на територији Републике Србије, што се 

види по подацима Инжењерске коморе Србије, па то што захтевамо ову лиценцу никако не може 

представљати дискриминацију неког од понуђача, нити кршење начела једнакости понуђача.  

Прилагођавање услова које смо тражили у тендеру, условима које ваша фирма у потпуности 

самостално испуњава, могло би да доведе неке друге понуђаче у неравноправан положај, који би у 

том случају такође могли да поставе питање слично Вашем.  

 

Одговор на ваше друго питање је: да није могуће да се уместо лиценце 830 достави лиценца 430, 
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односно, 3 лиценце 430, капацитете које смо тражили тендерском документацијом су:  минимум 2 

лиценце 430, а Ви можете доставити и више од 2 лиценце, што не искључује обавезно достављање 

минимум 1 лиценце 830, као услова за учешће у поступку јавне набавке, за кадровски капацитет. 

 

 

 
                                                                                                             Председник Комисије 

                                                                                                               

Достављено:                                                                                             Мирјана Недељковић с.р.  

- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки 

   и на интернет страни Наручиоца. 
 

 


