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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  
1.3.9/2015 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 
вредности број ЈН ОП 1.3.9/2015, Радови на изградњи ТС на локацији: Николе 
Тесле-Изворска и прикључка вреловода ТПС 14/60+15/60 „Бошкова“, ОРН 
45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани 
захтев путем e-mail-а дана 30.09.2015. године у 10,29 часова којим тражи одговор на 
следеће питање:  
 
ПИТАЊЕ: 
 
Поштовани, 
У конкурсној документацији тражена је референца на обрасцу из документације. Да ли 
референца издата на меморандуму наручиоца, која садржи све ставке као и тражени 
образац из документације, испуњава услов? 

 
ОДГОВОР: 
 
Наручилац је предвидео образац потврде о реализацији закључних уговора као 
саставни део конкурсне документације како би понуђачима олакшао прибављање 
потврда о референцама које садрже све елементе који су у конкретној јавној набавци 
битни за наручиоца. Наручилац не може да сагледа због чега више времена  одузима 
попуњавање обрасца потврде који је саставни део конкурсне документације од писања 
референце од стране наручиоца/купца на меморандуму која ће садржати све елементе 
као и тражена потврда. 
Одговор на питање заинтересованог лица је да понуђач може доставити потврде о 
реализацији закључених уговора под условом да наведене потврде садрже све 
податке захтеване конкурсном документацијом које садржи Образац бр. 10а-Потврда о 
реализацији закључених уговора на уградњи предизолованих цевних система или 
челичних топловода/паровода и Образац бр. 10б- Потврда о реализацији закључених 
уговора на уградњи топлопредајних станица или котларница. 
 
           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 ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
 




