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Предмет: Питање и одговор бр. 2, у вези ЈНМВ-05/2020 – Прегледи и сервис ПП апарата,
преглед хидраната и ел.инсталација

Питање:
Поштовани,
У делу конкурсне документације - додатни услови, код кадровског капацитета Наручилац
захтева између осталог и : "најмање 6 радно ангажованих са средњом стручном
спремом и са положеним стручним испитом из области заштите од пожара."
Наручилац овим захтевом директно ограничава понуђаче и обезбеђивање конкуренције у
складу са ЗЈН, као и Закон о заштитити од пожара и Правилник о посебним условима које
морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања
инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација и уређаја за гашење пожара и
инсталација посебних система ("Службени гласник РС", бр. 52 од 17. јуна 2015, 59 од 28. јуна
2016.) те вас молимо за појашњење таквог захтева и измену конкурсне документације.
Из ког разлога Наручилац стриктно тражи ангажоване раднике са средњом стручном
спремом који имају положен стручни испит ЗОП, када такве послове могу обављати сви они
који имају положен стручни испит ЗОП, без обзира на стручну спрему, односно већи степен
стручне спреме од наведене?
Захваљујемо унапред!

Одговор Комисије ЈНМВ-05/2020:
Поштовани,
Установа располаже са 72 објекта и мишљења смо да је разуман захтевани кадровски
капацитет. Наручилац је дефинисао минимални кадровски капацитет, јер се може десити у
одређеном и кратком временском интервалу да ће понуђач бити у оабвези да изврши преглед
пп апарата, хидраната , па и громобрана, и да изврши одређене поправке на истоименим, па је
из тог разлога одређен кадровски капацитет.
Указујемо вам да је наручилац одредио да понуђачи у начину доказивања имају радно
ангажоване раднике, није прецизирао запослене на неодређено или одређено ( у складу са
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Законом о раду). Такође, овај услов можете испунити заједно у случају формирања заједничке
понуде групе понуђача, уколико не испуњавате самостално овај услов.
Наручилац не тражи стриктно ангажоване раднике са средњом стручном спремом. Већ је
дефинисао минималне захтеве у погледу испуњењу кадровског капацитета. Уколико
доставите доказе да имате раднике радно ангажоване са вишим степеном стручне спреме и
положеним стручни испитом ЗОП, испунићете тражене услове кадровског капацитета.

Комисија за ЈНМВ-05/2020
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