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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 
Број:  1629/2 
23.03.2018. 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  
1.3.5/2018 
 
 
ПРЕДМЕТ:  појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  
  1.3.5/2018 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН ОП 1.3.5/2018, МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ 
ТОПЛОВОДА ЗБОГ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ОРН 45232140-радови на 
изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-
mail-а дана 21.03.2018. године у 22,44 часова заведен под бројем 1629 dana 
22.03.2018. године, којим поставља питање за следеће: 
 

На  основу  члана  63. став 2 закона  о ЈН достављамо  вам писано  питање  у  
вези  објављене 1.3.5/2018  чије  отварање  је  16.4.2018.  године  Машински  и     
грађевински  радови  на  замени топловода због уредења јавних површина. 

 
 
ПИТАЊЕ 1. 
На страни 2 у  наслову  под бројем 2 стоји: Измењена  конкурсна документација.  
Питање је шта је  измењено  а шта је  објављено.  Стиче  се утисак  раније  објаве,  
уколико  је  нешто  објављено раније појасните  нам шта, где и   када? Увидом  на 
порталу  УЈН  нисмо нашли да постоје  раније објављени  подаци, уколико  постоје 
објасните нам где су објављени? 
 
ОДГОВОР 1. 
Наведена сугестија је на месту. Приликом израде конкурсне документације дошло је до 
ненамерне техничке грешке  која је исправљена и као таква унета у 1. ИЗМЕЊЕНУ 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. 
 
ПИТАЊЕ 2. 
На  страни  26  у  делу  додатни  услови  за  учешће  у  поступку  наводите  под 
тачком  4.2  права понуђача  а  одмах  након тога  под 5.1 тачка  1   захтевате 
финансијски капацитет понуђача  у понуди  образлажући да исте  услове  морају  
испунити  и   сваки  члан групе  понуђача  или  у  случају подизвођача  подизвођач  ( 
то понављате на више места у  конкурсној документацији) готово у сваком 
додатном услову? 
Молимо вас за појашњење  "таквог захтева" јер је директно  у супротности  са 
чланом  80. став 7.ЗЈН ZJN, односно онемогућавају  и   ограничавају  подношење  
понуда како са под извођачем тако  и    у  заједничкој  понуди,  подсећамо  вас да 
сви  услови  који ограничавају  поступак  су у директној  супротности  са законом о 
јавним  набавкама  и  начелима  истих. 
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ОДГОВОР 2. 
Заинтересовано лице указује  да конкурсна документација није усклађена са чланом 80. став 
7. ЗЈН РС, у делу који креће од тачке 4.2. и 5.1, (није навео директно) а позива се на све 
додатне услове,  
овом приликом наводимо члан 80. став 7. ЗЈН који гласи: 

12. Понуда са подизвођачем и заједничка понуда 
Понуда са подизвођачем 

Члан 80. став 7. 
...Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове 
подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви 
да ограниче подношење понуда са подизвођачем. 
 
У конкурсној докуентацији на страни 26.  у делу: 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

 5.1) Располаже неопходним финансијским капацитетом: 
 

1. Да понуђач  има позитиван резултат пословања у претходне 3 (три) обрачунске 
 године (2014, 2015. и 2016. година).  

 

У случају подношења заједничке понуде, услов из тачке 5.1 треба да испуни сваки члан 
групе понуђача. У случају подношења понуде са подизвођачем, услов из тачке 5.1 
треба да испуне и понуђач и подизвођач. 
 
Наведени услов се испуњава: (страна 29. конкурсне документације) 
4.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 
 5.1) Доказивање услова у погледу неопходног финансијског капацитета         

Докази које подноси уз понуду:  
 

1. оверени биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016. 
година) са исказаном позицијом АОП 1064,  или Извештај о бонитету за привредна 
друштва и задруге (БОН ЈН) за наведени период. 

 
У случају подношења заједничке понуде, услов из тачке 5.1 треба да испуни сваки члан 
групе понуђача. У случају подношења понуде са подизвођачем, услов из тачке 5.1 
треба да испуне и понуђач и подизвођач. 
 
Из свега напред наведеног не види се повреда закону у делу наведеног члана, и става. 
 
ПИТАЊЕ 3. 

На страни  26 под бројем  5.2 захтева се пословни  капацитет  да је уграђено "100  
метара цеви пречника  DN 300 до DN 600. Такав захтев је у  директној  
супротности  са чланом  76.  став 6. и посебно  вам истичемо  да битно  умањује  
обезбеђење  конкуренције  у  поступку  што је  битно начело   у   спровођењу   
поступка   набавке.   Увидом   у   предмер   и     предрачун   постоји  више пречника   
над   којима  се  у   извођењу   радова   примењују   захтевани  технички   и  
технолошки капацитети  извођача  радова,  на основу свих захтева о испуњењу  
услова  извођача  машинских радова извођачи  се "квалификују"  и  доказују  
пословну и   техничку способност  да исте изведу.  
Наруцилац ограничава  потенцијалне понуђаче захтевајући  само доказе за 
извођење  радова у највећем  пречнику  из  предмера,  односно  достављање  
референц  листе  што је доста неуобичајно када су радови  у  питању  Даље  
ограничава  референц  листу  на  претходне  три  пословне  године, није јасно  како 
је  одређен  минимум  захтева  у  односу  на  сам  предмер  и     предрачун.   
На основу   наведеног   молимо  вас  да   преиспитате  захтеване   услове   
одредите   минимум   са максималним   роковима  код  радова  који  су  у  директној  
вези  са  предметном   набавком   и повећате   максимално   период   најважнијих     
изведених   радова  којим  се  доказује  захтевани услов,   посебно   водећи    
рачуна   смисла   "посебне   важности"   тих   захтева   поред   осталих захтеваних  
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којим  се доказује  квалификованост  извођења  радова.  Увидом  у  јавно  
доступним подацима  може се утврдити  ко у  последње три  пословне  године  
склопио  и    реализовао  уговор  са захтеваним  пречницима,  то  је  занемарљив  
број  извођача  радова  и     директно  потврђује  битно смањење  конкуренције у 
предметној  набавци. 
Молимо  Вас  да  нам  појасните,  образложите  и    прихватите  наше  наводе  и     
отклонити  исте  у  делу додатних  услова  и   начину  доказивања,  како би 
створили  услове  свих потенцијално заитересованих лица, да доставе своје 
понуде по начелима закона о јавним  набавкама ефикасности и економичности  као 
и  начелу обезбеђивања конкуренције и  једнакости  понуђача. 

 
ОДГОВОР 3. 
Заинтересовано лице даје сугестију да је наручилац прекршио члан 76. став 6. ЗЈН који гласи: 
 
Додатни услови 
Члан 76. став 6. 
...Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу 
понуђаче и да су у лочичкој вези са предметом набавке... 
 
 
Наручилац је у својој конкурсној документацији на страни 26. под редним бројем 5.2, навео 
додатне услове које понуђачи  треба да испуне у делу пословног капацитета.  
 5.2) располаже неопходним пословним капацитетом:  

     да је у  претходне три године кумулативно (2015, 2016. и 2017.) уградио    
      предизоловане челичне цевоводе називног пречника од DN300 до DN600 у   
      дужини од најмање 100 m; 
 

  а доказивање оменутог услова је наведено на страни 29  у делу: 
  5.2)  Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета:  
          Докази које подноси уз понуду:  
 

 списак најзначајнијих купаца односно наручилаца (референц листа) код којих је 
извршена уградња предизолованих челичних цевовода (профила називног  
пречника  DN 300 до  DN600 ) у минималној дужини од 100 m.  

 Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране о
 влашћеног лица понуђача. 
 Уградња мора бити реализована у последње три године, кумулативно (2015, 2016. и 
 2017. 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 услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 
самостално, односно овај услов треба да испуни онај члан групе понуђача или 
подизвођач коме је поверено извођење машинских радова.  
 
Из предмера и предрачуна као и у Обрасцу бр.12  Обрасцу структуре цена,  јасно се види да 
је предмет извођења радова  цевовод пречника DN 400  у дужини од 240 м. 
Такође се уочава се да се тражени услов који треба испунити односи на  доказивање уграње 
цевовода пречника  од DN 300 (што је  нижи  пречник од  DN 400 који се уграђује), па све  до 
DN 600 и све у дужини од 100 м кумулативно за пертходне 3 године, што је битно мање него 
што је планирано радити (240 м дужине трасе).  
 
Из свега напред наведеног не види се повреда закону у делу наведеног члана. 
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Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,30-15,30 
часова 
 
Рок за подношење понуда  остаје непромењен  16.  април 2018. године до 10,00 часова. 
Јавно отварање понуда ће се обавити 16. априла 2018. 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 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 


