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система цеви; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса 
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 Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку ЈН ОП -1.3.23/2020 
Број:  3700/2 
24.07.2020. године 
П о ж а р е в а ц  
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  
1.3.23/2020 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 1.3.23/2020, Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и         
секундарне мреже, ОРН 45232140-Радови на изградњи мреже градског грејања, 
доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а, 24.07.2020. године,заводног броја 
3700 ,заведеног у ЈП Топлификацији  од 24.07.2020, којим износи одређене примедбе 
на конкурсну документацију. 
 
ПИТАЊЕ бр.1: Питање гласи: 
Питање 1: 
На страни 26 Конкурсне документације ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ 
УСЛОВА, тачка 5.1 Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета за 
извођење машинских радова, од понуђача се захтева следеће: 
„Да је претходне три године (2017., 2018. и 2019.) извео радове на монтажи система 
предизолованих цевовода пројектне класе „Ц“, у складу са СРПС ЕН 13941, у дужини 
од најмање 300 м трасе на годишњем нивоу, односно кумулативно 900 м за све три 
године.“ 
ПИТАЊЕ: Да ли ће се сматрати да је наведени услов испуњен ако је понуђач извео 
предметне радове у обиму од 900 и више метара укупно, било када у временском 
интервалу од последње три године (2017.,2018.,2019.), или ипак наручилац инсистира 
да је у свакој од наведених година неопходно да је наручилац извео најмање 300 
метара предметних радова? 
Обзиром да, начин на који је опредељен овај додатни услов у Конкурсној 
документацији, указује на постојање два различита услова, где је први услов најмање 
300 м трасе на годишњем нивоу, а други, кумулативно 900 м за све три године. Како 
сматрамо да један услов искључује други, молим вас за појашњење, а све у складу са 
одредбама члана 63. став 2. и став 3. Закона. 
 
Oдговор бр.1: 
Prihvata se sugestija potencijalnog ponuđača i izbacuje je se kumulativni uslov. Dakle, 
treba da stoji: 
- U delu za montažu  sistema predizolovanih cevovoda: "Da je prethodne tri godine 
(2017., 2018. i 2019.) izveo radove na montaži sistema predizolovanih cevovoda 
projektne klase „C“, u skladu sa SRPS EN 13941, u dužini od najmanje 300 m trase na 
godišnjem nivou.; 
 
ПИТАЊЕ бр.2: Питање гласи: 
Такође Вас молимо и за појашњење по истом основу везано за следећи услов из тачке 
5.1 Конкурсне документације а у коме се од понуђача захтева следеће: 
„Да је претходне три године (2017., 2018. и 2019.) извео радове на монтажи и 
машинском упењавању спојница система предизолованих цевовода пројектне класе 



„Ц“, у складу са СРПС ЕН 13941, од најмање 90 ком. на годишњем нивоу, односно 
кумулативно 270 ком. за све три године.“ 
Oдговор бр.2: 
Prihvata se sugestija potencijalnog ponuđača i izbacuje  se kumulativni uslov. Dakle, 
treba da stoji: 
- na montaži i mašinskom upenjavanju spojnica sistema predizolovanih cevovoda: "Da 
je prethodne tri godine (2017., 2018. i 2019.) izveo radove na montaži i mašinskom 
upenjavanju spojnica sistema predizolovanih cevovoda projektne klase „C“, u skladu 
sa SRPS EN 13941, od najmanje 90 kom. na godišnjem nivou." 
 
 
 
 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 
  
   


