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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 
Број:  2235/2 
10.04.2017. године 
П о ж а р е в а ц  
   

 
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                                         
ПРЕДМЕТ:  појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП   
 1.3.30/2017 
 

1. Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН 
ОП 1.3.30/2017, МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ 
МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6. ЛИЧКА ДИВИЗИЈА“, ОРН 45232140-радови 
на изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-
mail-а дана 06.04.2017. године у 08,36 часова заведен под бројем 2235, којим поставља 
питање за следеће: 
 

 Поштовани,  у  наставку  дописа  достављамо  Вам  питања  за предметну  јавну 
 набавку и за појашњење у вези са припремањем понуде број: 2142/2 од 
 05.04.2017.године: 
 У  појашњењима  сте  одговорили  да  је  потребна  референца: „извршена уградња   
 челичних цевовода   у  минимум 1000   m “. 
  Наша  питања  гласе:  
 

  Питање 1. 
Дефинишите  „цевоводе “,  да  ли  је  потребно  да  буду  предизоловани, као  и  
предмет  јавне  набавке?  

ОДГОВОР 1. 
 Не морају бити предизоловани. 

 
Питање 2. 

  Који  пречници  су  питању?  Да  ли  је  потребно  да  буду  DN  300  и  већи  у    
    дужини  од  1000 м  

ОДГОВОР 2. 
 Пречници треба да одговарају пречницима магистралног цевовода чија се замена 
 врши, а који су наведени у предмеру јавне набавке. Дакле, минимални пречник је 
 DN 250, али у минималној дужини од 500 м. 
 
Питање 3. 

 Да  ли  је  потребно  за  сваку  годину  имати  по  1000 м  или  кумулативно           
    све  три  године?  

ОДГОВОР 3. 
Довољно је имати кумулативно минимално 500 м уграђеног цевовода за све 
три године. 

 
Питање 4. 

 Да  ли  је  потребно  да  један  уговор  (посао ) буде  1000м  или  да  у  збиру   
 уговори  буду  1000 м. 

ОДГОВОР 4. 
 Потребно је да у збиру буде минимално 500 м, али се сваки уговор (посао) са 
уграђеним дужинама наводи посебно 
 
 
 



 2 

 

Наручилац је извршио измену  конкурсне документације у делу: 

(страна 27.) 
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

5) располаже неопходним пословним капацитетом:  
 да је у  претходне три године кумулативно (2014, 2015. и 2016.) уградио челичнe 
цевоводе у дужини од најмање 500 m; 

 
(страна 30.) 
4.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 
 
5. Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета:  

 
 списак најзначајнијих купаца односно наручилаца (референц листа) код којих је 

извршена уградња челичних цевовода (профила минималног пречника  DN 250) у 
минималној дужини од 500 m. Референц листа мора да буде оверена печатом и 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

 
Уградња мора бити реализована у последње три године, кумулативно (2014, 2015. и 2016. 
година), а као доказ о реализацији уз списак се достављају и обрасци потврде о реализацији 
закључених уговора. Потврде о реализацији закључених уговора се издају на оригиналном 
Обрасцу бр. 10 конкурсне документације који је потребно умножити у потребном броју 
примерака и доставити за сваког референтног купца односно наручиоца посебно, (за сваки 
уговор (посао) са уграђеним дужинама се наводи посебно). 

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача 
кумулативно.  
 
(страна 55.) 
Образац бр. 9  
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 
СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ КУПАЦА ОДНОСНО НАРУЧИЛАЦА КОД КОЈИ СУ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ  
(КУМУЛАТИВНО) У  2014, 2015. и 2016. ГОДИНИ НА УГРАДЊИ,  ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВОВОДА МИНИМАЛНОГ 
ПРЕЧНИКА DN 250 У МИНИМАЛНОЈ ДУЖИНИ ОД 500 м 
И  
(страна 56.) 
Образац бр. 10 
П О Т В Р Д А                               
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА НА УГРАДЊИ 
ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВОВОДА МИНИМАЛНОГ ПРЕЧНИКА DN 250 
 
   
Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) прописано  да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 
осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок 
за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 
обавештавамо заинтересована лица да је рок за подношење понуда за „МАШИНСКИ И 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6. ЛИЧКА 
ДИВИЗИЈА“, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања,  
 
 
 
продужен. 
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Крајњи рок за подношење понуда је 21. април 2017. године до 10,00 часова. 
 
Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,30-15,30 
часова. 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити 21. априла 2017. године у 11,00 часова, у 
просторијама  ЈП “Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 
Пожаревац, канцеларија бр. 31 (сала за састанке - IV спрат) уз присуство овлашћених 
представника заинтересованих понуђача. 
 

 
Ово појашњење и измењену конкурсну документацију Наручилац 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 ЈНОП 1.3.30/2017 
 


