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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП ОС 
1.1.27/2015 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 
вредности број ЈН ОП ОС 1.1.27/2015,  Набавка система предизолованих цеви за потребе 
изградње и одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца и 
Ћириковца, 44163120  - Цеви за даљинско грејање, доставило је наручиоцу писани захтев 
путем e-mail-а дана 18.05.2015. године у 8,47 часова којим тражи одговор на следећа питања: 
  

1. На страни 8. тендерске документације наводите да копије сертификата морају бити 
оверене, а не кажете да ли од надлежних органа или од стране одговорног лица 
понуђача. Молимо разјашњење. 

2.  На страни 41. тендерске документације наводите да понуђач доставља меницу за 
добро извршење посла уз понуду, а на истој страни у ставу изнад поменутог, наводите 
да се меница за добро извршење посла доставља у моменту закључења оквирног 
споразума. Молимо разјашњење. 

3. На страни 45, у обрасцу број 1. у доказима прилог 6. на основу претходних одговора које 
сте нам доставили треба брисати 
–писмо о намерама банке за повраћај аванса 
–писмо о намерама банке за добро извршење посла 

            – писмо о намерама банке за гарантни рок.  
 

 
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: 
Довољно је да се уз понуду доставе фотокопије: важећег сертификата произвођача ISO 9001; 
сертификата по стандарду ISO 14001; фотокопија важећег сертификата о типу производа као и 
фотокопија извештаја о последњој периодичној екстерној контроли производње; оверене 
печатом и потписом одговорног лица понуђача. 
 
Наручилац остаје при захтеву. 

- да извођач радова мора наручиоцу доставити на увид оригинална документа на његов 
евентуални захтев (наведено на страни 13 тендерске документације) и  

- наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа (наведено на 
страни 30 тендерске документације). У овом случају се под овереном копијом свих или 
појединих доказа подразумева да су докази које поседује понуђач оверени пред 
судским односно управним  или другим надлежним органом. 

 
ОДГОВОР 2: 

На страни 41 начињена је очигледна техничка грешка у делу текста који је наведен. 
Одговор на питање заинтересованог лица је да Понуђач који наступа самостално, понуђач 
који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду  
достави меницу за озбиљност понуде и изјаву о достављању средства  финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. Меница за добро извршење посла се доставља  у 
тренутку закључења оквирног споразума. 
Понуда сваког понуђача који достави уз понуду средства обезбеђења на начин описан у овом 
појашњењу биће прихватљива. 
 

 
 
 
 



ОДГОВОР 3: 
Обзиром да се конкурсном документацијом не траже писмo намерама банке за повраћај 
авансног плаћања, писмo о намерама банке за добро извршење посла и писмo о намерама 
банке за отклањање грешака у гарантном року, понуђачи ће у Обрасцу бр. 1.- Образац за оцену 
испуњености услова понуђача и члана групе понуђача у предвиђеној колони  3 (Прилог уз 
понуду) заокружити НЕ. 
 
      Ово појашњење у складу са чланом 63. став 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/

