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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  
1.3.15/2016 
 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 
1.3.15/2016, Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у 
Пожаревцу, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је 
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 19.04.2016. године у 13,36 часова којим тражи 
одговор на следећа питања:  
 
 
ПИТАЊЕ: 
  
Молимо Вас за одговоре на следећа питања: 
 
ПИТАЊЕ бр. 1: у случају да понуђач поседује потврде наручиоца  о реализацији закључених 
уговора на обрасцу бр. 10 или другим потврдама о реализацији закључених уговора на 
уградњи  предизолованих цевних система или челичних топловода, издатим пре 
објављивања позива за доношење понуда, а који садрже све потребне податке захтеване 
обрасцем бр. 10 (Назив наручиоца, контакт особу, предмет, број, вредност и годину 
реализација уговора, као и дужину уграђеног топловода), да ли се те потврде могу доставити 
као доказ о реализацији уговора? 
 
ПИТАЊЕ бр. 2: да ли је као доказ о техничкој опремљености – поседовање комплета уређаја 
за гасно заваривање, довољно доставити само пописну листу са маркером означеном 
опремом? 
 
ПИТАЊЕ бр. 3: да ли се као доказ о ангажовању одговорног извођача грађевинских радова 
(са лиценцом 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 712 или 812)  може 
доставити фотокопија уговора о обављању привремених и повремених послова или други 
уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке? 
 
ПИТАЊЕ бр. 4: да ли је у случају подношења заједничке понуде, ако један члан групе коме је 
поверен део извођења машинских радова поседује стандард SRPS ISO 9001  и има 
запослене браваре монтере и одговорног извођача машинских радова, а други члан групе 
(овлашћени члан) има запослене завариваче,  довољно да се кумулативно испуни услов о 
кадровском капацитету? 
 
 
 
 



ПОЈАШЊЕЊЕ: 
 

1. Понуђач може доставити потврде о реализацији закључених уговора које су издате 
пре објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну набавку под 
условом да наведене потврде садрже све податке захтеване конкурсном 
документацијом које садржи Образац бр. 10 - Потврда о реализацији закључених 
уговора на уградњи предизолованих цевних система или челичних 
топловода/паровода. 

 
2. Као доказ о техничкој опремљености – поседовање комплета уређаја за гасно 

заваривање довољно је доставити само пописну листу са маркером означеном 
опремом. 
 

3. Конкурсном документацијом није тражен доказ о радном ангажовању одговорног 
извођача грађевинских радова  (са лиценцом 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 
415 или 418 или 712 или 812) али понуђач може доставити фотокопију уговора о 
обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању 
на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке.  

 
4. У делу конкурсне документације, у тачки 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ је наведено да понуђач мора имати успостављен систем управљања 
квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001 за делокруг рада који су предмет 
пројекта, јавне набавке. 
 
У тачки  4.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА  је наведено након 
измена конкурсне документације да је доказ који понуђач  подноси уз понуду: 
фотокопија важећег сертификата SRPS ISO 9001.  Сертификат мора бити важећи у 
периоду важења понуде за конкретну јавну набавку. 
 
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 
самостално  или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни онај члан 
групе понуђача коме је поверено извођење машинских радова. 
 
Уколико је извођење машинских радова поверено већем броју чланова групе сваки од 
њих мора  имати успостављен систем управљања квалитетом у складу са стандардом 
SRPS ISO 9001 за делокруг рада који му је поверен односно делокруг радова који су 
предмет јавне набавке или радова сличне или веће сложености од  радова који су 
предмет јавне набавке. 

 
           Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 

 
 


