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

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг 

број 01-404-33/2017  од  07.09.2017.године-  „Извођење радова на  енергетској санацији постојећег 

објекта за предшколско образовање „Вила“ у Врднику“ , сачинила је  

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ  

ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА  ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ  „ВИЛА“ У ВРДНИКУ 

БР.ЈН 01-404-33/2017 

 

 

              Дана 18.10.2017.године и 19.10.2017.године примили смо мејлом  дописе којимa се траже  

додатнe информације/појашњење у вези Конкурсне документације -  „Извођење радова на  

енергетској санацији постојећег објекта за предшколско образовање „Вила“ у Врднику“  ,у оквиру  

којих су  постављена следећа питања: 

 

 Питање 1.  „  У предмеру и предрачуну за радове под поз.  II – нови радови, р.б. 8. захтевате да за 

коефицијент пролаза топлоте Uw max= 1,47 (W/(m²K) треба обезбедити атест или доказ 

произвођача.  

Интересује нас, да ли се атести или докази произвођача, достављају уз понуду или пре уградње 

столарије, или на завршетку, приликом примопредаје радова на објекту? 

 

Питање 2.  „  Да ли понуђач испуњава услов, односно да ли је за наручиоца прихватљиво ако 

понуђач има ангажовано правно лице за обављање послова безбедности и здравља на раду,  а које 

има лиценцу и лице са уверењем о стручној оспособљености за обављање послова безбедности и 

здравља на раду?” 

Питање 3.  „У додатним условима за кадровски капацитет наручилац захтева да се за 5 радника 

грађевинске струке достави као доказ и важећа полиса осигурања од несрећног случаја.          

              Молимо Вас да нам објасните на какву полису је наручилац тачно мислио?“ 

 



                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 

124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку -   „Извођење радова на  енергетској 

санацији постојећег објекта за предшколско образовање „Вила“ у Врднику“ , доставља додатне 

информације/појашњење на постављенo питањe: 

 

На питање број 1.  

Комисија је прегледала детаљно конкурсну документацију и констатовала следеће:   

          Атесте или доказе произвођача, понуђач треба да достави уз понуду.  

 

На питање број 2.  

         конкурсној документацији на страни 32/73  –Неопходан кадровски капацитет стоји као:  

Услов: Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има у   радном односу 

минимално 16 запослених радника на неодређено  или  одређено време  или радно ангажовано у 

складу са Законом о раду , од којих између осталог и :  

     5.   једно  лице одговорно за обављање послова безбедности и здравља на раду, 

Доказ:   

 - за лице одговорно за обављање послова безбедности и здравља на раду, уверење о стручној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду;  

          Из  напред наведеног произилази да понуђач не испуњава услов ако има ангажовано правно 

лице за обављање послова и безбедности на раду и понуда ће бити неприхватљива. 

На питање број 3.  

              Наручилац је мислио на полису за запослене раднике  од последица несрећног случаја који 

ће бити на градилишту. 

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

         Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 

набавку,  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) . 
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