ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"-Пожаревац
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и
експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжињеринг енергетских
постројења и инсталација; за производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко
система цеви; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

МБ: 07351682
ПИБ: 101971396 - Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац
Тел : (012) 542-785 (секретаријат), 975 (дежурна служба), Факс: (012) 542-543,
e-mail: jpt@toplifikacija.rs, www.toplifikacija.rs

Наш број: 1983/2
Ваш број:
Датум: 23.03.2015. године
Место: Пожаревац
У складу са чланом 63. закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон), а у вези јавне набавке која је
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке велике вредноти кроз отворени поступак бр. 1 2
6/2015 заведене под бројем 753/2 од 12.02.2015. године и Позив за достављање понуда 753/5 од
12.02.2015. године, који је објављен и достављен у складу са чланом 55. Закона о објављивању и
достављамо Вам појашњење у вези предметне јавне набавке:

Предмет: Одговор на питање бр. 2.

-Заинтересовано правно лице које је преузело конкурсну документацију за јавну
набавку у отвореном поступку бр.ЈН ОП 1 2 6 /2015 „Услуга снимања подлога за
потребе пројектовања топлификационог система“, доставило је Наручиоцу мејлом
који је послат 20.03.2015. године у 12:00 сати. Допис заведен под бројем 1983 дана
20.03.2015. године, којим поставља следеће питање.
Питање бр. 1.
У обавезним условима за ЈН ОП/ОС 126/2015.у тачки V. тражи се лиценца за
рад II реда за геодетску организацију.Таква лиценца не постоји. Молим вас да
измените конкурсну документацију.
Одговор бр. 1.
У обавезним условима (страна 16 од 41, тачка V) поткрала се техничка

грешка.
СТОЈИ:
V. (Члан 75. став 1. тачка 5. Закона), да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет набавке, ако је предвиђена посебним прописом;
Доказивање испуњености наведеног услова




Фотокопија Лиценце за рад II реда за геодетску организацију - Решење о издавању
лиценце за рад од стране РГЗ РС.
Фотокопија личне геодетске лиценце II реда за једног запосленог - Решење о издавању
лиценце другог реда који издаје надлежни орган РГЗ РС.

Старост документа: Није дефинисана.

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:
V. (Члан 75. став 1. тачка 5. Закона), да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет набавке, ако је предвиђена посебним прописом;
Доказивање испуњености наведеног услова
 Фотокопија важеће Лиценце за рад за геодетску организацију - Решење о издавању лиценце за
рад од стране РГЗ РС.
 Фотокопија важеће личне геодетске лиценце II реда за једног запосленог - Решење о издавању
лиценце другог реда који издаје надлежни орган РГЗ РС.
Старост документа: Није дефинисана.

На страни 18. од 41.Образац бр.1- ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, тачка 5.

СТОЈИ:
Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности: Фотокопија лиценце за рад II реда за геодетске
организације

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:
Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности: Фотокопија лиценце за рад геодетске
организације за обављање геодетских радова.

Питање бр. 2.
У тачки 6.2.2. део техничких услова техничко кадровског капацитета тражи се
помоћно административно особље. Геодетске фирме се базирају на примању
инжењера геодезије и техничара. Шта се подразумева под помоћно административно
особље? Шта се подразумева под оспособљеност за рад помоћног особља? Молим
вас потврдите пријем.
Одговор бр. 2.
Страна 17. од 41. поглавље 6.2.2., тачка 3)

СТОЈИ:
6.2.2. ДЕО ДОДАТНИХ УСЛОВА ТЕХНИЧКО КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
 Изјава о техничком особљу, који ће бити одговорни за извршење обавеза
преузетих уговором, минимум четири (4) запослена:
1) Геометар са личном лиценцом:
2) Геометра са легитимацијом за рад:
3) Помоћно административно особље:

1 извршилац
1 извршилац
2 извршиоца

Доказивање испуњености наведеног услова:
1) Фотокопија легитимација за идентификацију за 2 запослена код понуђача,
2) Изјава понуђача да задовољава неопходан кадровски капацитет (на меморандуму) о особљу које
планира да ангажује за реализацију предметне јавен набавке
3) Изјава понуђача (на меморандуму) о способљености за рад помоћног особља.
Изјава понуђача (на меморандуму) о оспособљености за рад помоћног особља.

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:
6.2.2. ДЕО ДОДАТНИХ УСЛОВА ТЕХНИЧКО КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
 Изјава о техничком особљу, који ће бити одговорни за извршење обавеза
преузетих уговором, минимум четири (4) запослена:
1) Геометар са личном лиценцом:
2) Геометра са легитимацијом за рад:
3) Помоћно административно (или техничко особље) особље:

1 извршилац
1 извршилац
2 извршиоца

Доказивање испуњености наведеног услова:
1) Фотокопија легитимација за идентификацију за 2 запослена код понуђача,
2) Изјава понуђача да задовољава неопходан кадровски капацитет (на меморандуму) о особљу које
планира да ангажује за реализацију предметне јавен набавке
3) Изјава понуђача (на меморандуму) о оспособљености за рад помоћног особља у раду реализације
предметне јавне набавке

Прилог:
Исправљен Образац бр.1

Измењен Образац бр.1
7. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца,
упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо доказе и обрасце
о испуњености обавезних и посебних услова од стране наручиоца:
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*Предузетник

Правно лице Уверење Надлежног суда
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Кривична
дела
против
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средине,примања или давања
мита, кривично дело преваре

Кривична дела
криминала
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организованог

Потврду-уверење
надлежног
органа којом се доказује да није
на снази изречена мера забране
обављања
делатности
у
поступку набав.
Судска, Управна мера
Потврде надлежног пореског
органа да је измирио пореске
обавезе или потврду належног
органа
да
је
у
поступку
приватизације
Важеће дозволе за обављање
одговарајуће делатности:
Фотокопија лиценце за рад
геодетске
организације
за
обављање геодетских радова.

Основни суд
- за дела за која
је предвиђена
новчана казна
или казна
затвора
≤ 10 година
Виши суд
- за дела за која
је предвиђена
новчана казна
или казна
затвора
>10 година
Виши суд у
Београду
Надлежни
Привредни
Суд или АПР
Надлежни
Прекршајни
Суд или АПР

ДА

РС Мин.Фин.
Надлежна
Пореска управа

ДА

НЕ
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НЕ
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НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Локална
Пореска управа
РС
Републички
Геодетски
завод

ПОНУЂАЧ:
__________________
(oдговорно лице)
Дана__.__.2015.године

М.П.

Напомена: Образац бр.1 конкурсне документације у понуди копирати и приложити за достављене доказе о испуњености услова
подизвођача у понуди.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН ОП 1 2 6/2015

