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Предмет: Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у 

поступку јавне набавке 2019/29 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 

14/15 и 68/15), достављамо вам одговор на постављeно питање у поступку јавне 

набавке: Израда техничке документације за Реконструкцију дела зграде ГО Савски 

венац у ул.Кнеза Милоша број 69,ЈН.БР.2019/29 

 

 

• Питање 

Да је понуђач у периоду од 2016 закључно са 2018. годином, у предвиђеном 

року израдио пројекте адаптације архивског простора са добијањем 

проптивпожарне сагласности.  

 

Колико се пројеката тражи, да ли се мисли на више различитих објеката, на 

један објекат или два или три објекта, или је потребно да је понуђач израдио 

више различитих пројкеата различитих струка за исти објекат? 

 

• Одговор: 

 

Како је предмет јавне набавке израда пројектно техничке документације  ради 

израде архивског простора минималан услов је да је потенцијални понуђач 

имао искуства са пројектовањем архива. Пројекти архива имају посебне захтеве 

са становишта противпожарне заштите. Дакле, потенцијални понуђач је могао 

израдити и један пројекат за један објекат, а да је предмет израде пројекта 

била адаптација архивског простора и да је  добијена сагласност МУП-а на исту 

и о томе прилаже доказе на начин захтеван конкурсном документацијом 

 

• Питање 

 

да понуђач испуњава стандарде-поседује одговарајуће сертификате за 

усаглашеност система управљања квалитетом са стандардима ISO 9001, OHSAS 

18001, ISO 14001 и ISO 50001 или одговарајуће из области пројектовања 

вискоградње; 

Да ли су ови исо стандарди стварно потребни за пројекат ове сложености? За 

њихову имплементацију је потребно неколико година. Да ли то значи да мало 

предузеће не може израдити овај пројекат? 

 

• Одговор: 

 

Овај додатни услов је захтеван због сложености и захтевности пројекта за 

радове на објекту Градске општине, рокова израде документације, као и 

сарадње са надлежним инстиуцијама. Сва предузећа ( микро, мала средња и 

велика) могу имати те сертификате. 

  

 



 

• Питање:  

да понуђач поседује минимум 5 лиценци за   легалан софтвер MS WINDOWS- 

AUTOCAD  (или одговарајуће са могућношћу креирања докумената у DWG 2017 

или новијем формату) минимум 5, 1 лиценца за софтвер за прорачун према 

SRPS EN 12831 или одговарајуће 

Да ли је неопходно да понуђач поседује 5 лиценци за израду овог пројекта, 

мислим да наше предузеће које поседује 1 DWG лиценцу има могућност да 

изради ову документацију? Какав је ово програм SRPS EN 12831 и за шта се 

користи? 

 

• Одговор: 

 

 Пројектно техничка документација која је предмет набавке захтева израду 

више различитих пројеката и као и више инжењера различитих струка. За ову 

врсту докумнетације задатак потенцијалног понуђача је да изради пројекте 

архитектуре, конструкције, термотехничких инсталација, електроенергетских 

инсталација, телекомуникационих инсталација, хидротехничких инсталација, 

пројекат одимљавања и вентилације, пројекат гашења пожара, пројекат дојаве 

пожара, главни пројекат заштите од пожара. .. 

За сам процес израде наведене документације која је обимна и сложена, због 

тражених рокова израде минимално је неопходно  пет лиценци за легалан 

софтвер. 

Програм који ради по SRPS EN 12831 или одговарајуће предвиђен је за израду 

машинских инсталација. 

 

 

 

Одговори на постављена питања су саставни део конкурсне документације и 

обавезни су за све понуђаче. 


