ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање
термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и
дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију
гаса
Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац
Web : www.toplifikacija.rs
jpt@toplifikacija.rs
Телефони : 012/542-542 (директор) , 012/542-785 (секретарица) , 012/975 (дежурна служба)
012/542-543

Наш број: 1916/3-1
Ваш број: 2912 од 04.05.2017. године
Место: Пожаревац

е-mail :
Факс :

05. мај 2017. године

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту:
Правилник).
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне
набавке, број 1916 од 28.03.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда
1916/3 од 10.04.2017. године, објављеног дана 10.04.2017. године на порталу УЈН у складу
са Чланом 55. Закона и конкурсне дкументације , достављамо Вам појашњење и одговор у
вези предметне јавне набавке:
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП 134/2017
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОРН: 45262300
Достављен је Наручиоцу писани захтев од 04.05.2017. године, заведен од стране
Наручиоца са бројем 2912 електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева
додатно објашњења и одговор на следећа питања;
1.
Извод из Питања:
''... Да ли ће бити уважени уговори о радном ангажовању, по члану 197-202,уколико доставимо за
раднике, руковаоце грађевинских машина и лиценцираних инжињерима?...
Одговор на питање:
Да, биће уважени. У складу са наведеним и образложеним Наручилац ће извршити измену
конкурсне документације у делу додатних услова и начину доказивања истих, јасно и
недвосмислено дефинисати и прилагодити у складу са законском регулативом Закона о
раду тако да: Понуђач прилаже, основ радног ангажовања ( уговор о раду, делу или други
основ).
2.
Извод из Питања:
''... Да ли ће те уважити теретно возило носивости минимум до 2,5 тоне...?
Одговор на питање:

Да, теретно возило,носивости од 2,5 тоне испуњава захтевани минимум.
На страни 5 и 6 од 50 страна, конкурсне документације у делу; додатних услова које
монуђач мора да испуни за учешће у погледу финансијско пословног капацитета
као и техничко кадровског стоји, поред осталих услова;
Понуђач мора да поседује односно располаже одговарајућом техничком опремљеношћу за
извођење грађевинских радова односно да поседује и:
а) камион за превоз терета носивости минимум 2 t или трактор;
На основу навода из захтева за појашњењем и одређених услова потврђујемо Вам да
наведено теретно возило са носивошћу од 2,5 тоне испуњава, тражени минимум о
испуњености истих.
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3.
Извод из Питања:
''... стр. 13/50- Образац 1. На које уговоре о раду сте мислили да приложимо у конкурсној
документацији,...''
У складу са наведеним и образложеним у претходном одговору, Наручилац ће извршити
измену, Образац број 1, конкурсне документације јасно и недвосмислено дефинисати и
прилагодити у складу са законском регулативом Закона о раду тако да ће гласити;основ
радног ангажовања ( уговор о раду, делу или други основ).
4.
Извод из Питања:
''... стр. 49/50 Образац 15. Да ли треба да доставимо и за машинске радове инжињера или је ово
ваша грешка при копирању из претходних тендера...?
Одговор на питање:
Не, није потребно доставити и за инжињера машинске струке.
На страни 5 и 6 од 50 страна јасно и недвосмислено су дефинисани у делу; додатних
услова које монуђач мора да испуни за учешће у погледу финансијско пословног
капацитета као и техничко кадровског стоји, поред осталих услова; Минумум пет (5)
лица радно ангажована за грађевинске радове - да има у радном односу минимум пет (5)
запослених радника који ће бити задужени за реализацију предмета набавке и од тога: КВ
радник извршилац 1, НК радник извршилац 2, руковаоц грађевинском машином
извршилац 1, возач камиона извршилац 1, да планирани одговорни извођач радова који ће
решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци поседује личну
лиценцу 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 712 или 812.
Доказивање испуњености наведеног услова: списак запослених радника који мора бити
начињен на меморандуму понуђача, оверен печатом и потписом одговорног лица
понуђача. Као и фотокопија личне лиценце одговорног извођача радова 410 или 411 или
412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 712 или 812, са важећом потврдом о уплаћеној
чланарини издатом од Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се
лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата
лиценца није одузета; изјава одговорног извођача радова, да прихвата именоване послове
потписана и оверена личним инжењерским печатом на Обрасцу конкурсне документације.
Прихвата се ваше питање и сугестија у потпуности, на основу наведененог биће измењена
Образац број 15 конкурсна документација и усклађен Измењеном конкурсном
документацијом и предметом набавке.
Комисија у свом раду није разматрала наводе из предметног захтева ( мишљења, сумње,
евентуалне грешке, опште форме) које не утичу на општа начела јавних набавки
ефикасности и економичности, руковедећи се у свом раду обезбеђењу истих као и
обезбеђења конкурентности, транспарентности, једнакости понуђача у поступку.
На основу наведененог биће измењена конкурсна документација и усклађена Измењеном
конкурсном документацијом.
Уједно Вас обавештавамо да Измењена и допуњена конкурсна документација биће без
одлагања објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП '' ТОПЛИФИКАЦИЈА''
ПОЖАРЕВАЦ
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