
ЈП  "ТОПЛИФИКАЦИЈА"  ПОЖАРЕВАЦ 
 

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање 
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Наш број: 4398/3-4 
Ваш број:____ од 16.08.2017. године 
Место: Пожаревац      17. август 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 4398 од 26.06.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда 
4398/3 од 19.07.2017. године, објављеног дана 19.07.2017. године на порталу УЈН у складу 
са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у 
вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП ПП 1112/2017 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  
 

НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ 
ОРН: 44163000 
Партија I Набавка арматуре - секциона  
Партија II Набавка арматуре - сигурносне и арматуре за одваздушивање 
Партија III Набавка арматуре - запорне и остало 
 

Достављен је Наручиоцу писани захтев, електронском поштом дана 15.08.2017. године, 
заведен од стране Наручиоца са бројем 6240 дана 16.08.2017. године  којим 
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор  а у вези Партија I Набавка 
арматуре - секциона на следећа питања; 
 
1. Ponuđač je dužan da u fazi nuđenja dostavi: 
- Sertifikat o usaglašenosti sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje 
usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS“,br.87/2011) izdatom od strane akreditovanog 
tela; 
- Deklaracija o usaglašenosti u skladu sa zahtevima Direktive za opremu pod pritiskom(PED) 2014/68/EU 
(ranije 97/23/EC) izdatom od strane akreditovanog  
U vezi sa navedenim zahtevima imamo sledeće pitanje: 
Da li se prihvata da se umesto traženih sertifikata o usaglašenosti sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za 
projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS“,br.87/2011), 
i Sertifikata o usaglašenosti u skladu sa zahtevima Direktive za opremu pod pritiskom(PED) 2014/68/EU 
(ranije 97/23/EC), dostavi ugovor sa imenovanim telom za ocenu usaglašenosti sa zahtevima Pravilnika, 
odnosno notifikovanim telom za ocenu usaglašenosti sa zahtevima Direktive? 
Postupak ocene usaglašenosti sa navedena dva zakonska akta (Pravinlik i Direktiva) sproveo bi se po 
dobijanju ugovora, a traženi sertifikati dostavili pri isporuci predmetnih dobara. 
 
На слично питање је већ дат одговор током тендерског поступка, а овом прилоком 
допуњујемо: Наручилац остаје при наведеном захтеву да се у фази нуђења не прихвата 
уговор са именованим/нотификаованим телом, већ је потребно доставити Сертификат о 
усаглашености. Уговор сам по себи не гарантује издавање сертификата, односно позитиван 
исход оцењивања усаглашености. 
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2. Tenderskom dokumentacijom je zehtevano da se dostave sertifikat o usaglašenosti sa Pravilnikom i 
Direktivom, kao i sertifikat ISO 9001. 
U navedenim sertifikatima definisana je lokacija proizvodnje, pa potavljamo pitanje da li je neophodno da 
se lokacija proizvodnje navedena na sertifikatima poklapa sa lokacijom proizvodnje opreme koja bi se 
isporučila u slučaju dobijanja ugovora 
Да, потребно је да се поклапа. 
3. Tenderskom dokumentacijom, za partiju I, traženo je da se dostavi „Izjava proizvođača o usaglašenosti 
ponude sa zahtevima u narudžbini“  
Pitanje: da li na oboj izjavi mora d abude navedeno da se radi o predmetnom tenderu? 
Да, потребно је да се наведе да се ради о предментном тендеру. 
4. Obzirom da se zahtevaju sertifikati 3.1 i 3.2, da li je prilikom isporuke potrebno da se dostavljaju i 
pripadajući sertifikati o ugradjenom osnovnom materijalu, obzirom da se na taj nacin obezbedjuje sledljivost 
materijala. 
Да, потребно је у фази испоруке доставити сертификате о уграђеном основном материјалу. 
 

На основу претходно наведеног, комисија је прихватила делимично сугестије 
заинтересованог лица, објавила измене које постају саставни део раније  објављене 
конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени. 
Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне 
документације и померања рока за достављање понуда. 
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ПОЖАРЕВАЦ 


