ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО''
НОВИ САД
Павла Симића бр. 9
Мат. бр. 08038384
ПИБ: 101584396
Тел. 021/420-439; факс 021/527-547
е-mail: puns@nspoint.net
Б р о ј: 407
Д а н а: 18.06.2019.

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор бр. 1, ЈНОП – 28/2019
Питање:
Поштовани,

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12 и 14/15) тражимо од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези
јавне набавке бр. ЈН ОП 21/2019- чији је предмет реконструкција и санација објекта у
ул. Лаза Костић, а које се односе на следеће:
Питање бр.1
У додатним условима за кадровски капацитет захтевате да понуђач има радно
ангажована следећа лица:
-

једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 или 830.

Интересује нас да ли је за наручиоца прихватљиво, односно да ли понуђач испуњава
услов ако има запослено или радно ангажовано лице машински инжењер са лиценцом
830-одговорни извођач машинских инсталација, која по опису делатности обухвата
радове као лиценца 430?
830 - Odgovorni izvođač mašinskih instalacija
Opis delatnosti:
Izvođenje instalacija i ugradnja opreme u objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica
lokalne samouprave, maksimalne bruto površine do 2000 m2 i maksimalne instalisane toplotne snage
do 300 kW (grejna toplotna snaga ili ukupni rashladni učinak) i to:








instalacije grejanja, klimatizacije i ventilacije;
rashladne instalacije pod uslovom da temperatura vazduha u hlađenoj prostoriji nije niža d
0°C;
kotlarnice i toplotno - predajne stanice;
instalacije za skladištenje i distribuciju čvrstih i tečnih goriva;
instalacije gasne tehnike za skladištenje i transport prirodnog u drugih gorivih gasova;
unutrašnje gasne instalacije;
instalacije iz oblasti procesne tehnike i zaštite životne sredine;
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instalacije za korišćenje obnovljivih vidova energije - sunčeve energije, energije vetra,
geotermalne energije, hidroenergije, biomase, gorivog industrijskog i komunalnog otpada;
instalacije za pripremu, skladištenje i razvod fluida u proizvodnim procesima i za pneumatski
i hidraulički transport;
montaža linija i opreme za transport i skladištenje rasutog tereta;
montaža opreme u okviru linija metaloprerađivačke industrije;
montaža mašinskih konstrukcija i građevinske bravarije;
mašinske instalacije i ugradnja opreme za automatsko upravljanje kod prethodno navedenih
objekata, instalacija i sistema.

Одговор:
Поштовани,
Комисија је размотрила ваше питање и утврдила да је прихватљиво, с тим пре што је
наручилац и дефинисао „једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 или
830“.

Комисија за ЈНОП-28/2019
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