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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

     По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези 

са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности „ Замена димних 

цеви и екранске коморе на котлу К1 у Ердоглији „ број 1.2.52/2019, 

Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

Питање  :   

Za javnu nabavku J.N. 1.2.52/2019 "Zamena dimnih cevi i ekranske komore na kotlu K1 u 

Erdogliji" ste između ostalih uslova u delu koji se odnosi na dodatne uslove označili da ponuđač 

mora da zadovoljava sledeće: 

u odeljku kadrovski kapacitet 

da ponuđač ima u radnom odnosu (po bilo kom osnovu rad na neodređeno/određeno vreme, PP 

poslovi...) angažovanja sledeća lica: 

- najmanje 1 (jednog) inženjera zavarivanja sa odgovarajućom licencom izdate od strane 

ovlašćene institucije ili tela. 

Smatramo da je potrebno predefinisati ovaj uslov jer smatramo da nije neophodno imati u 

radnom odnosu ovakav kadar već je dovoljno samo angažovanje ovakvog kadra (npr. ugovor o 

delu). 
 

Одговор : 

Кадровски   капацитет: 

 

-Да Понуђач има у радном односу (по било ком основу рад на неодређено/одређено време, 

ПП послови... )  ангажовања следећа лица: 

 најмање 1( једног) инжењера заваривања са одговарајућом лиценцом издате од 

стране овлашћене институције или тела. 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
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 најмање 1(једног) дипломираног инжењера машинства (VII степен) са лиценцом 

430 - одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 

технике. 

 најмање 1(једног)  дипломираног инжењера машинства (VII степен) са лиценцом 

330 - одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 

технике. 

 најмање 2(два)  заваривача за поступак 141 или 141/111 са одговарајућим атестима. 

 

Сва тражена лица могу бити ангажована  по  било ком основу где спада 

и Уговор о делу тако да ако доставите Уговор о делу за тражена лица 

понуда ће бити прихватљива у делу кадровског капацитета .  

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

 

Не врши се измена и допуна конкурсне документације као ни  

продужење рока за подношење понуда . 

 

 

                                                 Комисија за јавну набавку број  1.1.52/2019 


