Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за јавне набавке
Број: 401-1-47/2016-IV/12
Дана, 06.02.2017. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку број 401-147/2016 за јавну набавку доделе уговора о јавно-приватном партнерству без елемената
концесијa за вршење енергетске услуге на делу система јавног осветљења Општине Врбас,
даје следећи:

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА

Питање 1. За испуњеност кадровског капацитета тражено је једно лице са лиценцом 350 и
једно лице са лиценцом 450. Како носилац лиценце 350 може имати и лиценцу 450 да ли
једно лице које је носилац обе лиценце (лице које има и 350 и 450 лиценцу) може испунити
оба услова?
Одговор: Ако је једно лице носилац обе лиценце, дозвољено је да се приложе тражени
докази на име једног лица, нарочито имајући у виду да се послови и обавезе наведеног
лица односе на различите фазе реализације уговора, те је сасвим оправдано да исто лице
може обављати и пројектантске и извођачке послове.
Питање 2. За услов кадровског капацитета тражена су 2 радника електромонтера III
степен стручне спреме. Предмет јавне набавке је јавна расвете за коју су специјализирани
радници електро струке III и IV степен средње стручне спреме (електромонтери,
електроинсталатери, електричари и сл.) па молимо Ваше појашњење да ли наведени услов
испуњавају радници електро струке III и IV степен средње стручне спреме који у
потпуности квалификовани за наведене радове и имају све потребне сертификате тражене
конкурсном документацијом?
Одговор:Када је дефинисан услов за раднике електро струке, полазило се од минималне
стручне спреме, у сваком случају дозвољен је и виши степен стручне спреме ако имају све
потребне сертификате тражене конкурсном документацијом.
Питање 3. Као доказ техничког капацитета тражена су два возила са хидрауличном
платформом за упоредни рад два радника на висини до 12м. Да ли то значи да треба да има
минималну радну висину 12 метара јер дизалица са корпом која ради и на 16 метара може

да ради и на 12, 10, 8, 5 метара ....? Наручилац у складу са ЗЈН поставља минималне услове
а не максималне. Дефинишите минималан рад корпе а не максималан.
Одговор: да мисли се на минималну радну висину од 12 метара.
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