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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ:  2. појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број  
  ЈН ОП – ОС  1.1.13/2020 
 
 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН ОП – ОС 1.1.13/2020- Набавка предизолованих цеви за потребе изградње 
топлификационог система, ОРН 44163120-Цеви за даљинско грејање, доставило је 
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 03.05.2020. године у 12,45 часова (недеља, 
нерадни дан за наручиоца) (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној 
документацији назначено да се сви захтеви за додатним информацијама путем e-maila, шаљу 
само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). 
Обзиром на напред изнето, рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) почиње да тече 
05.05.2020. године. Наведеним  e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 
 
ПИТАЊА: 
 
1. До сада је у Вашим конкурсним документацијама била наведена процењена вредност 
набавке. Зашто то у овом случају није урађено, па ће неједнак положај имати понуђачи који су 
илегално сазнали овај податак? 
 
2. Ова јавна набавка није правилно формирана јер није дефинисан рок испоруке, а то је 
обавезан елеменат сваке јавне набавке. Ово се посебно односи на монтажу елемената 
(монтажа и опењавање спојница), што у принципу и не раде произвођачи предизолованих 
цеви. Ова монтажа докази тек након монтирања целог топлификационог система, чији рок ни 
у назнакама није дефинисан. Ово потврђује да рокови монтаже спојница по овој јавној 
набавци нису у опште дефинисани, према томе ни рок по наведеној ЈН. Обзиром да је 
монтажа спојница неприродно сврстана у ону ЈН, предлажемо да исту пребаците у ЈН која ће 
бити расписана за монтажу предизолованих цеви или распишете посебну јавну набавку. 
 
 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице 
следеће: 
 
ОДГОВОР: 

 
1. Наручилац је најблаже речено изненађен (није довољно јака реч) неистинама 

изнесеним у „питањима“ заинтересованог лица. 
Пажљивијим читањем конкурсне документације заинтересовано лице је могло да 

пронађе све елементе за које тврди да су изостављени: 
1) Процењену вредност на страни 4. конкурсне документације  



2) Рок испоруке и рок за долазак екипе за монтажу и запењавање  спојница на 
терену на странама 67, 90, 91 и 96. конкурсне документације 
 

2. Наручилац сугерише заинтересованом лицу да се упозна са садржином члана 4. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) који је 
прецизно дефинисао шта се сматра набавком добара и шта све може обухватити уговор 
о јавној набавци добара. 

 
Из свега напред наведеног може се закључити да су оба питања заинтересованог 

лица имала за циљ да дискредитују наручиоца који је конкурсну документацију сачинио на 
начин који омогућава једнак положај свим учесницима у поступку јавне набавке, а  
потенцијалним понуђачима да поднесу прихватљиву понуду. 

 
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.toplifikacija.rs 
  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 
 


