Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку мале вредностиБрој: 9959/2
25.12.2015. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.7/2015
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.7/2015- Електрорадови на адаптацији магацина ЈПТ, ОРН 45311200 - Електромонтажни радови, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 23.12.2015.
године у 15,10 часова (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији
назначено да се сви захтеви за додатним информацијама путем e - maila, шаљу само у
радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Обзиром на
напред изнето, рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) почиње да тече 24.12.2015.
године. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:
ПИТАЊЕ:
У вези конкурсне документације број 1.3.712015 желимо да поставимо следећа питања:
У Тачки 4. УСЛОВИ УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 7 5 . И 7 6 .
З АК О Н А И У П У Т С ТВ О З А Д О К АЗ И В А Њ Е И С П У Њ Е Н О С ТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ; 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ на страни 14 конкурсне документације наводи се да се испуњеност
додатних услов а да понуђач 5) располаже неопходним пословним капацитетом:
5.2. пословни капацитетда је у преткодне три године (2012, 2013. И 2014.) извео радове и испоручио опрему која
је nредмет јавне набавке у вредности од најмање 9.000.000,00 динара са ПДВ-ом;
У обрасцу бр. 9 РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ( СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ КУПАЦА ОДНОСНО
НАРУЧИЛАЦА КОД КОЈИХ СУ И3ВЕДЕНИ РАДОВИ У 2012, 2013. и 2014. години ) на
страни 41 конкурсне документације постоје четири колоне које се попуњавају: Редни број;
Назив наручиоца; Година у којој су изведени радови; Вредност уговора.
У обрасцу бр 10 ПОТВРДА (О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА) се потврђује да је
привредно друштво за потребе наручиоца извео(ла)
радове__________
у вредности од ____________динара са ПДВ-ом.
Питање 1
Као извођач имамо потписане уговоре о извођењу електро радова из режима неодложних
радова и текућих поправки на период уд две године. Уговори су били активни и у
2015.години. Из тог разлога Вредност уговора из четврте колоне обрасца 9
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА није иста вредност као Вредност изведених радова у обрасцу 10
ПОТВРДА.
Да ли се у обрасцу 9 (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА) наводи вредност уговора, а у
обрасцу 10 (ПОТВРДА) вредност изведених радова?
У обрасцу бр. 10 потврда (о реализацији закључених уговора,) нигде се не наводи
период када су радови изведени.

Питање 2
Да ли се у обрасцу 10 (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА) треба осим вредности изведених радова
навести и период у коме су изведени радови?
У конкурсној документацији се наводи да је Понуђач у обавези да достави ППП-ПД образац са
датумом плаћања обавеза по основу пореза и доприноса за радно ангажована лица у
месецу који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуда.
Питање 3
За који обрачунски период треба да се достави ППП-ПД образац, да ли за октобар
2015. године или за новембар 2015?
ОДГОВОР 1:
У Обрасцу бр. 9 (Референц листа) наводи се вредност закључених уговора на реализацији
радова и испоруци опреме која је предмет јавне набавке, а у Обрасцу бр. 10-Потврда о
реализацији закључених уговора наводи се вредност стварно изведених радова по уговору
чија је вредност претходно уписана у референц листи. Обзиром да заинтересовано лице има
закључен вишегодишњи уговор који се реализује и у 2015. години, потврдом треба обухвтити
само радове реализоване до краја 2014. године.
ОДГОВОР 2:
У трећој колони Обрасца 9-Референц листа треба навести годину у којој су изведени радови.
ОДГОВОР 3:
ППП-ПД образац за ЈН МВ 11.3.7/2015 доставља се за месец новембар 2015. године.
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 МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

