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Број:     02 – 1055 /8     

Датум: 11.05.2019. године 

 

     Дом за смештај одраслих лица Кулина 18214 Кулина (у даљем тексту:Наручилац) у 

складу са одредбама чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) на захтев за изменом и појашњењем документације 

заинтересованих лица везано за јавну набавку бр. 1.2.5.-2019 У  услуге – Пројектна 

документација за реконструкцију објеката ДОМА У КУЛИНИ за потребе Дома у Кулини 

даје следеће одговоре на постављена питања:  
 

ПИТАЊА:  

Na osnovu člana 63. ZJN, molimo vas da nam odgovorite na zahtev za dodatnim objašnjenjima kao 

i sugestijama u vezi sa uočenim nedostacima: 

 

1. U okviru dodatnih uslova, za poslovni kapacitet, navedeno je posedovanje softvera: Tower, Metal 

studio, ArmCAD ili sličnih karakteristika. Arm CAD je softver koji je povezan sa AutoCAD i bez 

istog ne može da radi, tako da je  potrebno je posedovanje licence i za ovaj softver. 

Koliko pojedinačnih softverskih licenci je potrebno za navedene programe? 

ОДГОВОР: Наручилац је захтевао софтвере за које сматрада су неопходни за квалитетно 

извршење услуге. Сматрамо да ако понуђач има захтеване софтвере да има и адекватну 

подршку да они раде. 

2. U okviru dodatnih uslova, za poslovni kapacitet, navedeno je da je ponuđač uradio minimum pet 

projekata izgradnje sanacije i rekonstrukcije javnih ustanova.Da li izrađena projektna 

dokumentacija treba da bude za javni objekat čija je namena smeštaj osoba, u skladu sa predmetom 

javne nabavke, i koja kvadratura je potrebna? 

ОДГОВОР: Овај услов је јасно дефинисан конкурсном документацијом. 

3. Kako je u okviru projektnog zadatka navedeno da je obaveza izvršioca da pre izrade projekta 

izvrši energetski pregled objekta, da li je potrebno da ponuđač poseduje sertifikat o obuci za 

energetski pregled zgrada? 

ОДГОВОР: Наведени услови конкурсне документације су јасно дфинисани и њима није 

захтеван сертификат о обуци за енергетски преглед зграда. 
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4. U okviru projektnog zadatka, navodi se da se traži ptojekat tehnologije, kao I projekat 

medicinskih gasova. Za ovu namenu objekta ne radi se projekat tehnologije, kao ni projekat 

medicinskih gasova, jer se ne sprovode medicinski zahvati koji ih stvaraju, pa je potrebno to 

izbaciti iz konkursne dokumentacije.  

Takođe, traži se izrada projekta Sistema upravljanja mašinskih postrojenja-automatika, merenje 

I upravljanje-centralni sistem za nadzor I upravljanje. Molimo da pojasnite, na koji sistem se to 

odnosi, da li na sistem grejanja? 

ОДГОВОР: Извод из пројектног задатка: 

 

Израда Идејних пројеката за реконструкцију и адаптацију објеката и инсталација у 

објекту по прибављању Локацијских услова, који максимално садрже: 

•           0 - Главну свеску; 

•           1 - Пројекат архитектуре (укључујући садржај и ентеријер) 

•           2 - Пројекат конструкције 

•           3 – Пројекат хидротехничких инсталација 

•           4/1 – Пројекат електроенергетских инсталација 

•           4/2 – Пројекат система управљања машинских постројења – аутоматика, 

мерење и управљање – централни систем за надзор и управљање 

•           5/1 – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

•           5/2 – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара 

•           6/1 – Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, 

климатизација) 

•           6/2 – Пројекат лифта 

•           6/3 – Пројекат стабилних система за гашење пожара – мокри систем и систем 

гашења гасовима 

•           6/4 – Пројекат медицинских гасова 

•           6/5 – Пројекат инсталација за одвођење дима 

•           7 – Пројекат технологије 

•           9 – Пројекат спољашњег уређења 

•           Елаборат енергетске ефикасности – постојеће и на основу нумеричке 

симулације усвојено новопројектовано стање у складу са Правилником о 

енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/11) – а који 

представља улазни податак за израду осталих пројеката; 

•           Елаборат заштите од пожара. У случају не испуњавања противпожарних 

стандарда, урадити пројекат потребних мера како би се исти задовољили; 

  

1.     Израда Пројеката за извођење за потребе реконструкције објеката и инсталација у 

објектима, који садрже: 

•           0 - Главну свеску; 

•           1 - Пројекат архитектуре (укључујући садржај и ентеријер) 

•           2 - Пројекат конструкције 

•           3 – Пројекат хидротехничких инсталација 

•           4/1 – Пројекат електроенергетских инсталација 

•           4/2 – Пројекат система управљања машинских постројења – аутоматика, 

мерење и управљање – централни систем за надзор и управљање 

•           5/1 – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

•           5/2 – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара 

•           6/1 – Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, 
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климатизација) 

•           6/2 – Пројекат лифта 

•           6/3 – Пројекат стабилних система за гашење пожара – мокри систем и систем 

гашења гасовима 

•           6/4 – Пројекат медицинских гасова 

•           6/5 – Пројекат инсталација за одвођење дима 

•           7 – Пројекат технологије 

•           9 – Пројекат спољашњег уређења 

•           Главни пројекат заштите од пожара 

•           Израда детаљног предмера и предрачуна радова по свим наведеним 

пројектима, за које је то прихватљиво 

 

Као што се види из горе наведеног, пројектним задатком је дефинисан максимални 

обухват садржаја техничке документације у складу са  ПРАВИЛНИКОМ  О 

САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И НАЧИНУ ВРШЕЊА 

КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕМА КЛАСИ  И  НАМЕНИ 

ОБЈЕКАТА 
("Сл. гласник РС", бр. 72/2018) 

 

Такође, не стоји примедба да не постоји потреба за проејктом технологије, јер поред 

медицинске технологије постоје и други технолошки пројекти који су обавезни за 

израду технички исправне пројектне документације, као што су нпр. пројекат 

технологије вешераја или кухиње, као и други специфички технолошки процеси који 

се обављају у објектима овакве или сличне намене.  

Такође, неопходно је упозанти се са типом објекта који је предмет ове јавне набавке 

како би се стекао увид у делатности и категорије корисника које су присутне и 

смештене у овом објекту. С обзиром на локацију, удаљену од најбложег објекта 

здравствене заштите мин. 20 км у самом објекту, постоје амбуланте и друге 

медицинске просторије  као и запослени медецинске струке, који пружају основну 

здравствену помоћ и заштиту корисницима. С тим у вези, пројекат технологије 

медицинских просторија мора бити саставни део пројекта, док одређени број 

корисника има потребу и за већим степеном стационарне неге. С тим у вези, треба 

размотрити могућност и увођења медицинских гасова за најтеже категорије 

корисника.  

Аутоматике, БМС системи, видео надзор и слични захтевани пројекти и елементи 

пројеката се односе на све системе на које је то примељиво, грејање, хлађење, 

вентилацију, управљање расветом и друго. 

 

. 

 

         за комисију 

        __________________________ 

         Драган Милетић 


