Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-3/2018-12/36
Датум: 28. мај 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу редни број 13/2018
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 24. маја
2018. године у 20.38 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У конкурсној документацији за јавну набавку радова у отвореном поступку –
Изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу, под тачком 10. Технички
капацитет, подтачка 10.2 позвали сте се на Правилник о поступку прегледа и провере
опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС“, бр. 94/06,
108/06 – испр, 114/14 и 102/15) и захтевате стручни налаз о извршеном прегледу и
провери опреме за рад „скеле површине најмање 20.000м2“ што није у складу са горе
поменутим Правилником.
У Члану 3. Правилника пише следеће:
„Опрема за рад која подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама,
у смислу овог правилника, јесте:
1) дизалица и уређај носивости од 0,5 тона и више, као и привремено постављена
конзолна дизалица и витло носивости од 0,5 тоне и више, на механизовани погон, који
служе за дизање, спуштање и преношење терета помоћу челичног или другог ужета,
ланца, хидраулика и др.;
2) регална дизалица на механизовани погон (у регалном ходнику и ван њега, везана за
шине или која има на други начин аутоматски регулисане позиције) која служи за
уношење у регал и узимање из регала палета или материјала;
3) подизна платформа на механизовани погон која, помоћу уграђене платформе или
корпе, служи за дизање и спуштање запослених ради обављања радних операција;
4) висећа скела, на механизовани погон, која на вертикалним површинама зграда, на
фасадама зграда, градилиштима и у објектима намењеним за радне и помоћне
просторије служи за дизање и спуштање запослених и материјала;
5) самоходно возило, на механизовани погон, које се користи за унутрашњи транспорт
- вучу, потискивање, дизање, спуштање и преношење терета;

6) преса, маказе, нож и ваљак, на механизовани погон који су фиксно постављени, за
сечење, пресовање, савијање и извлачење материјала, а у које се материјал за обраду
улаже или вади ручно;
7) опрема за прераду и обраду дрвета, пластичних и сличних материјала, на
механизовани погон, која је фиксно постављена, у коју се материјал за обраду улаже
или вади ручно
8) уређаји у којима се наносе и суше премазна средства чије компоненте у додиру са
ваздухом образују запаљиве и експлозивне смеше, испарења и хемијске штетности
опасне по здравље запослених;
9) опрема, односно постројења за производњу, пуњење, мерење и контролу, са
цевоводима за напајање, развођење и транспорт експлозивних, отровних и
загушљивих флуида - гасова или течности, осим природног гаса (земни гас), у
објектима који се користе као радни и помоћни простор;
10) противексплозијско заштићена опрема за рад, која се користи у технолошким
процесима;
11) привремена електрична инсталација са уређајима, опремом и прибором,
постављена за време изградње грађевинских објеката или извођења других радова;
12) опрема за рад (машине, уређаји, постројења, инсталације и алати) за коју је
послодавац актом о процени ризика утврдио да се на њој врше превентивни и
периодични прегледи и провере.”
Самим тим сматрамо да је Ваш захтев неоснован и тражимо да Наручилац измени
Конкурснеу документацију под тачком 10. Технички капацитет, подтачка 10.2
Такође сте у истој подтачки тражили стручни налаз о извршеном периодичном
прегледу и испитивању опреме – 4 компресора, 2 мешалице за бетон, 1 телехендлера
и 2 лифт дизалице. И периодични и претходни преглед су валидни сами по себи и
нема основе по којој би Ви захтевали искључиво периодични преглед.
Самим тим сматрамо да је Ваш захтев неоснован и тражимо да Наручилац измени
Конкурснеу документацију под тачком 10. Технички капацитет, подтачка 10.2
1. Одговор Комисије:
Наручилац захтева стручни налаз о извршеном прегледу и провери опреме за рад, за
ону опрему која је прописана чланом 5 Правилника о поступку прегледа и провери
опреме за рад и испитивања услова радне околине.

Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоцa

