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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 
Број:  2142/2 
05.04.2017. 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 03.04.2017. године у 11,04 часова заведен под бројем 2142, којим 
поставља питање за следеће: 
 

Питање 1. 
Да  ли  је  као  доказ  референце  довољно  доставити  копију  потврде издате  на  
меморандуму  Наручиоца,  која  садржи  све  податке  као  и образац потврде из конкурсне 
документације 
 

ОДГОВОР 1. 
       Доказивање поседовања довољног пословног капацитета се врши попуњавањем  
       оверавањем и печатирањем: 

- Референц листе (Образац бр.9)  
- Потврде о реализацији  - (Образац  бр. 10).  
који је саставни део конкурсне  документације.  

       Образац бр. 10 попуњавају, оверавају и печатирају наручиоци понуђача. Образац    
       не мора   бити у оригиналу, прихватљиве су и фотокопије и факсовне копије. 

 
 

Питање 2. 
На страни 35. навели сте:  „5.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  Аванс  до  30  %  вредности  
понуде,  а  преостали  износ  по испостављеним  привременим  ситуацијама  и  
окончаној  ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и  јединичних  цена  из  понуде,  и  потписаним  од  стране  стручног надзора  у  
року  од  30  дана  од  дана  пријема  оверене  ситуације. Окончана  ситуација  мора  
износити  минимум  10%  од  уговорене вредности“ Да  ли  то  значи  да  је  аванс  
обавезан? Да  ли  понуђач  може  да  не тражи  аванс  и  самим  тим  да  не  доставља  
писмо  о  намерама  банке  за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног 
плаћања? 
 

ОДГОВОР 2. 
Аванс није обавезан. С тога писмо о намарема се захтева само у случају ако 
Понуђач тражи аванс. 

 
 
Питање 3. 
        Можете ли да појасните захтеве за  референцу, на шта се односи тражена референца?        
        Молимо за  појашњење. 
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ОДГОВОР 3: 
       Референца се тражи како је и наведено у конкурсној документацији: 

 Страна 30. под 4.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА, у делу  
5. Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета:  
         Докази које подноси уз понуду:  

 списак најзначајнијих купаца односно наручилаца (референц листа) код којих је 
извршена уградња челичних цевовода у минимум 1000 m. Референц листа мора да 
буде оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

            
Уградња мора бити реализована у последње три године ( 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. 
 
Услов је испуњен попуњавањем Обрасца бр.9 : 
Навести наручиоце (референтне купце) код којих је извршена уградња минимум 1000 
метара дужине челичног цевовода за све три наведене пословне године укупно, или  је 
минимум наведене дужине челичног цевовода уграђена у само једној пословној години. 
 
Услов је испуњен попуњавањем Образаца бр.10 : 
За сваког наведеног наручиоца (референтног купца) у обрасцу 9., треба доставити по 
један попуњен образац бр. 10, оверен и печатиран од стране истог. 

 
    

 
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  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈНОП 1.3.30/2017 

 


