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 Одоговори на питања и захтеве за појашњење и изменом конкурсне 
документације у поступку јавне набавке број 404-23/2019, за набавку услуге: „Израда 
Пројектно-техничке документације реконструкције, адаптације и енергетске санације 
објеката Основне школе и дома здравља у Ариљу“,  
 
 
I ЗАХТЕВ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА 
 
Финансијски капацитет 
 
Да је п9онуђач у 2015; 2016. и 2017. години, остварио промет у вредности већој од 
50.000.000,00 динара бруто. 
 
Како у плану јавних набавки стоји да је процењена вредност јавне набавке 
10.600.000,00 динара, према Закону о јавним набавкама имате право да захтевате 
дупло већи промет за предметну јавну набавку у односу на процењену. 
 
Технички капацитет  
 
MS Windows – минимум 8 лиценци.  
Autocaad (или еквивалент, са могућношћу креирања докумената у dwg 2017 формату 
датотеке или новијем формату) – минимум 8 лиценци. 
 
Тврдимо да се овај посао може урадити са мањим бројем рачунара и мањим бројем 
лиценци те сматрамо да је оптималан број 2 или 3 рачунара са лиценцираним windows 
програмом и лиценцираним програмом за израду техничке документације типа – 
Autocaad, све остало је дискриминишући фактор.  
 
Софтвер за прорачун према SRPS EN 12831 – минимум 1 лиценца. 
 
Једнаке карактеристике пружа лиценциран програм URSA који је у складу са сим 
стадардима из области енергетске ефикасности. Захтевамо да измените овај 
дискриминишући фактор који се односи на стандард SRPS EN 12831, који није стандард 
примењен у Закону Републике Србије за ову област. 
 
Кадровски капацитет 
 
Да један од чланова радног тима понуђача, дипломирани инжењер технологије 
поседује референцу за израду или учешће у изради најмање 2 плана управљања 
медицинским отпадом у примарним здравственим установама на територији РС и 
најмање 2 израђене студије управљања опасним отпадом у последње 3 године (2016; 
2017. и 2018.) захтевамо да под планом управљања медицинским отпадом дозволите и 
студије и планове који у себи садрже ове компоненте јер је оваквим изопштавањем 
постигнута селекција и дискриминишући фактор према понуђачима. 
 



II ОДГОВОР НАРУЧИОЦА 
 

1. Уважавамо сугестију заинтересованог лица. 
 
Конкурсна документација у одељку 4. тачка 2. (додатни услови за учешће у 

поступку јавне набавке) део 1. (финансијски капацитет) услов 1.2. биће измењен на 
следећи начин: 

 
„Да је понуђач у 2015; 2016. и 2017. години, остварио промет у вредности већој 

од 20.000.000,00 динара (60.000.000,00) динара бруто“ 
 
2. У вези са одељком 4. 2. (додатни услови за учешће у поступку јавне набавке) 

део 3. (технички капацитет) услов 3.1; тачке 3.1.1. до 3.1.4; Начучилац је следећег 
става: 

 
Узимајући у обзир обим посла, комплексност пројектног задатка и рок извршења 

уговора мишљења смо да је предметну услугу немогуће реализовати са сугерисаним 
бројем рачунара и лиценцираног софтвера посебно имајући у виду број учесника у 
реализацији посла. 

 
У вези са одељком 4.2. (додатни услови за учешће у поступку јавне набавке) део 

3. (технички капацитет) услов 3.1; тачка 3.1.5; Наручилац је следећег става: 
 
Стандард наведен у конкурсној документацији (SRPS EN 12831) обухвата методе 

за прорачун пројектног топлотног оптерећења за појединачне просторије, грађевинских 
објеката и зграда, у којима је пројектно топлотно оптерећење дефинисано као 
снабдевање топлотном енергијом која је потребна да се одржи захтевана унутрашња 
пројектна температура у фази пројектовања спољних услова, те је оквирни стандард за 
пројектовање термотехничких инсталација. 

 
Програм (URSA) наведен у вашем питању намењен је само изради елабората 

енергетске ефикасности објеката и необухвата тражени стандард за прорачун термо-
техничких инсталација те се не може користити као алтернатива. 

 
3. У вези са одељком 4.2. (додатни услови за учешће у поступку јавне набавке) 

део 4. (кадровски капацитет) услов 4.2; Наручилац је следећег става: 
  

 Термин „План управљања медицинским отпадом“ дефинисан је чланом 56. 
Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ број 36/2019, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 
– др. Закон) и чланом 4. Правилника о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник 
РС“ број 7872010). Наручилац ће као референтни прихватити сваки план управљања 
медицинским отпадом коју је израђен на основу овог Правилника. С обзиром на то да је 
важећим правним прописима јасно дефинисано шта план управљања медицинским 
отпадом мора да садржи и које услове мора да испуни објекат здравствене установе у 
погледу управљања отпадом и организацијом делатности, прихвата се било која 
референца која је у складу са Правилником за домове здравља, с обзирм на то да се 
ради о јасно дефинисаном техничком опису посла који се не може поверити лицима без 
искуства у предметној области. Истовремено се не прихватју опште студије и генерални 
планови о управљању отпадом попут локаних и регионалних планова управљањем 
отпадом  и сл. јер нису стручно и технички релевантни. Могу се прихватити и студије 



управљања опасним и неопасним индустријским и медицинским отпадом, где је опасан 
отпад заступљен за најмање 60% масено. 
 
 Ова пјашњења и одговори имају се сматрати саставним делом конкурсне 
докуменатције. 


