
 

Република Србија  

ОПШТИНА ПРИБОЈ  
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ПИБ101207254  

Број: 404-35 /7 

ЈНВВ бр.02-01/17  

04.08.2017.год.  

П Р И Б О Ј 

 

Предмет: Одговори  на примљене захтеве за додатним информацијама у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку добара : Доградња постојеће котларнице са 

испоруком, монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 

2 х 6 МW са свом пратећом опремом, по систему „кључ у руке“. 

 

На основу члана 63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/15), наручилац Општина Прибој обавештава сва заинтересована 

лица и потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију ЈНВВ бр. 02-

01/17  да je потенцијални понуђач дана 02.08.2017.године путем електронске поште 

поставиo наручиоцу следећа питања: 

 

1.Питање: 

 

У вези са одговором на питање бр. 19 који је објављен на сајту Портала за јавне набавке 

28.07.2017. године стоји: ''Наручилац свесно тражи уско специјализована занимања, али 

при том не искључује друга занимања која су уподобљена траженом занимању, наравно уз 

одговарајуће доказе''.  

 

У вези са датим договором молим Вас да извршите измене у тендерској документацији 

како приликом достављања понуда неби било упитно да ли неко од понуђача испуњава 

додатне услове или не за кадровски капацитет или не.  

 

Уколико сматрате да није потребно да се конкурсна документација измени у том делу 

молимо Вас да прецизирате шта представља одговарајући доказ да су струке 

Машинбравара и Маханичара грејне и расхладне технике по својој структури и садржини 

уподобљени.  

 

ОДГОВОР:  

 

Изменом конкурсне документације ЈНВВ бр.02-1/17 од 24.07.2017.за испуњеност 

кадровског капацитета тачка 2.3. 7./стр. 22 /предвиђено је да у уговору /М обрасцу/ 

мора бити назначена тражена струка (варилац, бравар, елек.мех.и мех.грејне и 

расхладне технике). У случају да у уговору није наведена тражена струка, у понуди 

поред уговора доставити диплому о стеченом степену стручне спреме тражене струке. 

Дакле , у случају да понуђач не располаже траженим занимањем на назначеним 

документима/ дипломи/ мора бити назначена тражена уподобљеност. 



 

 2.Питање: 

Да ли је потребно да следећи обрасци:  

- Образац број 7 изјава понуђача о поштовању обавеза у складу са чланом 75. став 2. 

ЗЈН,  

- Образац број 8 изјава о независној понуди,  

- Образац број 10 изјава понуђача о довољном кадровском капацитету уколико се 

кадровски  капацитет испуњава са подизвођачем,  

- Образац број 11 Образац изјаве о довољном техничком капацитету уколико се 

технички капацитет испуњава са  подизвођачем,  

- Образац број 12 Образац референтне листе уколико се пословни капацитет 

испуњава заједно са подизвођачем  

Буду потписани и од стране подизвођача са којим се заједно испуњавају потребни 

додатни услови? 

 

ОДГОВОР: 

 

       На обрасцима који су конкурсном документацијом ЈН ВВ бр.02-1/17 одређени као 

саставни делови понуде назначено је ко потписује исте. Образац бр.7 Изјава понуђача о 

поштовању обавеза у складу са чл.75.став 2.ЗЈН  и Образац бр.8. Изјава о независној 

понуди потписује понуђач или ако је поднета заједничка понуда потписује овлашћени 

члан групе. Није потребно да подизвођач потписује наведене обрасце, али ако се поред 

потписа понуђача налази и потпис подизвођача понуда неће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

Обрасце бр. 10.и  11. који се односе на кадровски и технички капацитет , као и Образац 

бр.13.референтне листе потписује понуђач, односно овлашћени члан групе. 

 

Понуђачима који ангажују подизвођаче скрећемо пажњу да додатне услове могу 

испуњавати преко подизвођача , али само под условом да се ти додатни услови односе 

на капацитете који су неопходни  за део посла који ће понуђач поверити подизвођачу 

и у проценту који не прелази проценат одређен ЗЈН и конкурсном документацијом.  

 

 

3.Питање 

 

У додатним условима се захтева да је понуђач у претходних пет године (2012. 2013. 

2014. 2015. и 2016.) реализовао пројекте који морају бити започети и успешно 

окончани у траженом периоду.  

Да ли референц листа може садржати и пројекте који су окончани 2017. године, 

обзиром да смо већ у другој половини текуће године? 

Уколико сте сагласни, молимо Вас да коригујете тендерску документацију везано за овај 

додатни захтев. 

 

ОДГОВОР: 

 



Конкурсном  документацијом децидно је предвиђено да је за  испуњеност 

пословног капацитета потребно да је понуђач у претходних пет година (2012., 2013., 2014., 

2015. и 2016.) до дана објављивања позива на Порталу јавних набавки реализовао:  

самостално или као носилац заједничке понуде комплетне радове на изградњи нових или 

реконструкцији, санацији или адаптацији постојећих технолошко сличних објеката 

(котларнице, топлане и сл) најмање 3 објекта минималног капацитета 6 MW по објекту.  

Наведени пројекти морају бити започети и успешно окончани у траженом периоду. 

 

4.Питање 

У вези са одговором на питање број 4 који је објављен на сајту Портала за јавне 

набавке 21.07.2017. године стоји : Конкурсном документацијом број 02-1/17 стр. 15/61 

је предвиђена обавеза изабраног понуђача да достави доказ од произвођача 

контејнерске котларнице да поседује међународни стандард за управљање квалитетом 

у пословној организацији ИСО 50001 или одговарајући стандард ИСО 50001 је 

пожељан, али не и обавезујући додатни услов. Наручилац се у овом погледу оградио 

навођењем речи ''или одговарајући''.  

Под одговарајућим се подразумева да понуђач поседује стандард из области 

системаменаџмента и као минимум подразумевају постојање:- политике и циљева 

процедура за: управљање, документацијом, управљање записима, интерне провере, 

корективне мере, превентивне мере, неусаглашености.''  

С обзиром да се под одговарајућим  по свему судећи мисли на постојање стандарда 

ИСО 9001 молимо Вас да тај део додате у конкурсној документацији како би било у 

потпуности евидентно да је ИСО 9001 одговарајући када је у питању замена за ИСО 

50001.  

 

Уколико наше тумачење Вашег одговора није исправно молимо Вас да нам кажете 

који је стандард у питању и да то додате у конкурсној документацији како не би било 

дилеме.  

 

     ОДГОВОР: 

 

    

 Изменом конкурсне документације ЈНВВ бр.02-1/17од 21.07 2017 године  тачка 4. 

наручилац је јасно нагласио шта се подразумева под „одговарајућим стандардом“ , из 

чега произилази да ће се стандарди 9001:2008 , 9001:2015, 14001:2004, 14001:2015; 

50001:2011.прихватити као одговарајући. 

 

 

04.08.2017.                                                               Комисија за јавну набавку 


