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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 
КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП ОС 
1.1.6/2015 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 
вредности број ЈН ОП ОС 1.1.6/2015,  Набавка арматуре и мерно – регулационих 
сетова (МРС) за потребе изградње ТС, 38418000-калориметри ,доставило је наручиоцу 
писани захтев путем e-mail-а дана 05.05..2015. године у 10,47 часова којим тражи 
одговор на следећа питања: 
  
Молим Вас за разјашњења везано за предметну јавну набавку: 
 

1. На страни 16/64 пише: Понућач је у обавези да приликом давања понуде 
достави оверене копије: 

1) Сертификата ISO 9001 за испоруку арматуре и елемената мернорегулационих 
сетова. 
На страни 25/64 5.2.  Доказивање услова у погледу неопходног пословног 
капацитета: 
Докази које подноси уз понуду: 
Тачка 2. Пише фотокопија важећег сертификата произвођача ISO 9001 за 
делокруг рада који обухвата испоруку арматуре и елемената мерно-
регулационих сетова (МРС). 
 
ПИТАЊЕ 1: 
Молим Вас да разјасните следеће, на једном месту се захтева оверена копија 

ISO сертификата, а на другом се тражи фотокопија без овере. Ако су у питању исти 
сертификати шта је од наведеног исправно? 

 
На страни 4/64 тачка 1.5 ЦИЉ ПОСТУПКА, у ставу 3 пише: На основу 

закљученог оквирног споразума, применом правила друге фазе рестриктивног 
поступка, закључиваће се појединачни уговори о јавној набавци.  

 
ПИТАЊЕ 2: 

Да ли можете да разјасните наведено, шта значи примена друге  фазе рестриктивног 
поступка, обзиром да се овде ради о отвореном поступку-оквирни споразум? 
 
Такође, на страни 16/64 у делу Гарантни рок, рок испоруке, место испоруке пише: Рок 
испоруке биће конкретно дефинисан у другој фази јавне набавке која претходи 
закључивању појединачног уговора о јавној набавци. 
 

ПИТАЊЕ 3: 
Да ли можете да разјасните о каквој другој фази јавне набавке је реч? 
 
На страни 29/64 тачка 5.12 Финансијско обезбеђење, као средство обезбеђења за 
озбиљност понуде наводи се да је потребно доставити једну бланко соло меницу, 
потписану и оверену од стране овлашћеног лица, са попуњеним, потписаним од стране 
овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма- овлашћења за 
корисника бланко соло менице,овереном фотокопијом картона депонованих потписа и  
 



копијом захтева за регистрацију менице, овереном од пословне банке регистрованом у 
Регистру меница Народне банке Србије, као средство обезбеђења за озбиљност 
понуде. 
 

ПИТАЊЕ 4: 
Нигде нисте навели колико процената износи средство обезбеђења за озбиљност 
понуде, обзиром да је у меничном овлашћењу које сте дали у прилогу наведен износ у 
тексту и остављен простор за уписивање? 
Такође сте навели да фотокопија картона депонованих потписа  треба да буде 
оверена, молим Вас да разјасните да ли банка треба да овери да је копија верна 
оригиналу или оверу морамо да извршимо у надлежној установи (суд, општина)?.  
 
На страни 25/64 тачка 5.2. Доказивање у погледу неопходног пословног 
капацитета: Докази које  подноси уз понуду 

 Списак најзначајнијих купаца односно наручилаца (референц листа) код којих је 
реализована испорука добара који су предмет јавне набавке у укупном износу 
од 10.000.000,00 динара 

 
ПИТАЊЕ 5: 

Обзиром да сте навели да референце обухватају добра која су предмет јавне набавке, 
питање је да ли то значи да се тражени услов испуњава достављањем потврда 
наручиоца за испоруке електромоторних погона, регулационих вентила, 
електромоторних регулатора у траженом износу. Да ли можете да појасните Ваш 
захтев? 
 
У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) обавештавамо заинтересовано лице 
следеће: 
 
 

ОДГОВОР 1: 
 

Понуђач је у обавези да достави фотокопију важећег сертификата произвођача ISO 
9001 за делокруг рада који обухвата испоруку арматуре и елемената мерно-
регулационих сетова (МРС). 
 

ОДГОВОР 2: 
 

Чланом 40. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) 
прописано је да се оквирни споразум се закључује са једним или најмање три понуђача 
и да је наручилац дужан да у позиву за подношење понуда, односно пријава наведе са 
колико понуђача закључује оквирни  споразум.  
На основу оквирног споразума наручилац може закључити уговор о јавној набавци са 
најповољнијим добављачем, односно најповољнијем добављачу издати наруџбеницу, 
ако садржи битне елементе уговора: 
1) применом критеријума или услова утврђених у оквирном споразуму; 
2) достављањем понуда од стране добављача, у складу са ближе дефинисаним 
критеријумима или условима, уколико нису прецизно дефинисани оквирним 
споразумом, али који нису у супротности са оквирним споразумом. 
У случају из става 5. тачка 2) овог члана, наручилац је обавезан да поступа као у 
другој фази рестриктивног поступка, а може користити и електронску лицитацију. 
 
У складу са цитираним чланом закона, наручилац је у конкурсној документацији 
прецизирао да ће закључити уговор о јавној набавци са најповољнијим добављачем на 
начин одређен тачком 2) става 5. овог члана односно поступиће као у другој фази 
рестриктивног поступка. 

 
 
 
 
 



 
 
 
ОДГОВОР 3: 

На основу оквирног споразума наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са 
најповољнијим добављачем у складу са ближе дефинисаним критеријумима или 
условима, уколико нису прецизно дефинисани оквирним споразумом, али који нису у 
супротности са оквирним споразумом 

 
ОДГОВОР 4: 

Меница за озбиљност понуде се региструје на износ од 10% од укупне вредности 
оквирног споразума без ПДВ-а. 
Фотокопију картона депонованих потписа оверава банка. 
 

ОДГОВОР 5: 
Тражени услов у погледу референци испуњава се достављањем потврда наручилаца 
односно купаца за испоруке: мерила утрошка топлотне енергије, електромоторних 
погона, регулационих вентила (не односи се на ручне регулационе вентиле) и 
електронских регулатора у износу дефинисаном конкурсном документацијом. 
 
Обзиром са је наручилац начинио одређене измене у конкурсној документацији за 
јавну набавку број ЈН ОП ОС 1.1.6/2015,  Набавка арматуре и мерно – регулационих 
сетова (МРС) за потребе изградње ТС, 38418000-калориметри на странама 16, 32, 34 и 
59,, ово појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 1 
и 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници www.toplifikacija.rs.  
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 

http://www.toplifikacija.rs/

