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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 
1.1.6/2015 
 
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 14.05.2015. године у 10,15 часова којим тражи одговор на следеће питање: 
  
1. Да ли се признају референце које се односе на опрему испоручену купцима, а која се користи 
за изградњу гасне инфраструктуре и при томе та опрема задовољава стандарде који су 
захтевани конкурсном документацијом? 
  
2. Колики је планирани рок за реализацију уговора по овој Јавној набавци? 
  
3. Имајући у виду да се у великом проценту ради о увозној опреми која је предмет јавне 
набавке, да ли може понуђена цена да се изрази у еврима или ако не, да ли може RSD цена да 
буде везана за евро због непредвидљивости курса RSD/EUR, тако да се приликом фактурисања 
користи средњи курс НБС RSD/EUR? Ово питање је уједно и наш предлог да се Јавном 
набавком омогући ова врсте заштите валутном клаузулом. 
 
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: 
Наручилац неће  признати референце које се односе на опрему испоручену купцима, а која се 
користи за изградњу гасне инфраструктуре. 
 
Одговор 2: 
Чланом 4. Модела оквирног споразума је дефинисано да се оквирни споразум сматра 
закљученим када га потпишу законски заступници свих учесника споразума или од њих 
овлашћена лица и предају средства обезбеђења, а ступа на снагу и важи за период од годину 
дана почев од првог наредног дана после дана закључења оквирног споразума. 
 
Одговор 3: 
Тачком 5.1.1 конкурсне документације (страна 29) је дефинисано да цена мора бити исказана у 
динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач 
има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 
цена без пореза на додату вредност. 
За све време важења оквирног споразума изабрани понуђачи не могу понудити цене веће од 
цена  датих у понудама које су саставни део оквирног споразума. Наручилац не прихвата 
могућност изражавања цене у еврима као ни могућност примене валутне клаузуле. 
 
           Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 


