Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број: 4631/2
07.07.2017. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ:

појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.12/2017

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.12/2017, Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села
Ћириковац, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 06.07.2017. године у 13,41 часова који је
заведен под бројем 4631. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:
У конкурсној документацији за ЈН број 1.3.12/2017 МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
НА ЛОКАЦИЈИ: ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ сте навели да је потребно доставити
за доказивање НЕОПХОДНИХ ФИНАНСИЈСКИХ КАПАЦИТЕТА:
- оверени биланс успеха за последње три обрачунске године (2014,2015. и 2016. година)
- потврда НБС о броју дана неликвидности за тражени период
Моја питања су:
ПИТАЊЕ 1:
Ко треба да овери билансе успеха, да ли је довољно само ставити печат фирме и потпис на
фотокопије биланса?
ОДГОВОР 1:
Понуђач доставља фотокопије биланса успеха за последње три обрачунске године (2014,
2015. и 2016. година) који су у моменту сачињавања потписани од стране одговорног лица и
оверени печатом фирме.____
ПИТАЊЕ 2:
Да ли се потврда НБС односи на период 01.01.2014 - 31.12.2016?
ОДГОВОР 2:
Потврда Народне банке Србије треба да се односи на период од 01.01.2014. до 31.12.2016.
године.
Даље, у вези доказивања НЕОПХОДНОГ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА наводите:
фотокопија важећег сертификата СРПС ИСО 9001. Сертификат мора бити важећи на дан
отварања понуда за конкретну јавну набавку.
Овај услов треба да испуни сваки члан групе понуђача.
Раније се то односило само на извођача машинских радова.
Моје питање је:
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ПИТАЊЕ 3:
Да ли овај услов треба да испуни и извођач грађевинских радова?
ОДГОВОР 3:
Захтев наручиоца да понуђач мора имати успостављен систем управљања квалитетом
у складу са стандардом SRPS ISO 9001 за делокруг рада који су предмет пројекта, јавне
набавке односи се само на извођење машинских радова. Према томе, овај услов не треба да
испуни извођач грађевинских радова.

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

2

