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Наш знак: 8698/3-2     Пожаревац, 6. децембар 2019. године 
--/--/--/  
Ваш знак: 
Decembar 05.2019 2:07M 
 
  

У складу са Чланом 63. Став 2. и 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 поступка 
jaвне набавке, број 8698 од 28.11.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда 
8698/3 од 3.12.2019. године, објављеног дана 3.12.2019. године на порталу УЈН и интернет 
страници Наручиоца у складу са Чланом 55. Закона, достављамо Вам појашњење и 
одговор у вези предметне јавне набавке: 
 
Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНMB1216/2019 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  
Јавна набавка услуга:ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА 
Орн: 71353200, 
Редни број јавне набавке је: 1216/2019 ЈНМВ од 28. новембра 2019. године. 
 

Достављен је Наручиоцу писани захтев, електронском поштом, дана 4.12.2019. године, 
заведен од стране Наручиоца са бројем 8957 дана 5.12.2019. године, којим 
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор на следећа питања пренета у 
изворном облику, форми и дефиницији као и одговором од стране стручног дела комисије; 
Питање: 
1. Kada je reč o uslovu koji se odnosi na finansijski kapacitet, navedeno je da se kao dokaz iskazanog neto 
dobitka poslednje tri poslovne godine dostavlja bilans uspeha za 2017, 2018 i 2019 godinu. Napominjemo da 
bilans uspeha za 2019. godinu još uvek nike objavljen,teda će biti objavljen naredne, 2020. godine. Poslednji 
bilans uspeha koji je objavljen je za 2018. godinu. U tom smislu, tražimo izmenu tenderske dokumentacije. 
Одговор и појашњење на претходно постављено; 
Да, када се ради о додатним условима, основана је примедба потенцијалног понуђача у 
вези Захтева Наручиоца, захтевајући биланс успеха за 2019. пословну годину, како се ради 
о ''техничкој грешци'' иста ће бити измењена на страни 5 од 30 страна конкурсне 
документације и гласиће: 
I. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 
 Понуђач мора имати исказан нето добитак  последње три пословне (2018.,2017. и 

2016.) године; 
Доказивање испуњености наведеног услова: 

o Приложен Биланс успеха за наведене године ( исказана позиција АОП 229)   
или   Извештај о бонитету привредних друштава и задруга 

на истој страни, додатних услова мења се и гласи: 
 

'' Понуђач мора да поседује референцу на термографским испитивањима-
контролисањимацевовода из ваздуха, минимално 3реализована уговора који се односе на 
укопане предизоловане цевоводе. 
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Понуђач мора да поседује референце (за последње три године 2016, 2017 и 2018. година) 
на термографским испитивањима или контролисањима цевовода из ваздуха, укопаних 
предизолованих цевовода за даљинског грејањаи то минимално 3реализована уговора од 
који је у сваком испитиван цевовод минималне дужине 10.000 m.'' 

Као последица претходно наведених измена мења се захтевано на страни 22 од 30 страна 
конкурсне документације Образац бр.9 у делу и поднаслову: 
Стручне референце 
мења се и гласи: 
Понуђач мора да поседује референцу на термографским испитивањима-
контролисањимацевовода из ваздуха, минимално 3реализована уговора који се односе на 
укопане предизоловане цевоводе. 
Понуђач мора да поседује референце (за последње три године 2016, 2017 и 2018. година) 
на термографским испитивањима или контролисањима цевовода из ваздуха, укопаних 
предизолованих цевовода за даљинског грејањаи то минимално 3реализована уговора од 
који је у сваком испитиван цевовод минималне дужине 10.000 m. 
 
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила техничке грешке 
и нејасноће заинтересованог лица, појашњење постаје саставни део раније  објављене 
конкурсне документације, иста се мења у наведеном садржају и као таква објављује. 

Позив за достављање понуда, рок за достављање понуда са измењеним условима остају 
неизмењени. 

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор, измењена Конкурсна документација бити 
без одлагања објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без 
и померања рока за достављање понуда. 

 
 
 
 

           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈПТ    
    


