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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 2 

у поступку јавне набавке радова – Капитално одржавање здравственог објекта у 

Алмашкој 4, шифра: ОП-39/2019 

 

 

Наручилац је, путем електронске поште, од заинтересованог лица примио Захтев 

за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку 

Јавна набавка радова – Капитално одржавање здравственог објекта у Алмашкој 4, 

шифра: ОП-39/2019, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:   

 

Питање бр.1 „Поштовани, 

Наручилац је конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке 

у делу   VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 

СЕ ПОПУНИ (ПРЕДМЕР РАДОВА) предвидео и групу радова 3 - ТОПЛОТНА 

ПОДСТАНИЦА, у оквиру које је дат опис за 21 позицију радова. 

Скрећемо пажњу наручиоцу да је Скупштина Града Новог Сада 29.09.2017. 

године усвојила нову Одлуку о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном 

енергијом из топлификационог система Града Новог Сада. Одлука је објављена у 

„Службеном листу Града Новог Сада“, број 45/17. 

Предметном одлуком уведена је обавеза ЈКП „Новосадска топлана“ да у поступку 

прикључења објеката на дистрибутивни систем сноси трошкове изградње прикључка и 

топлотне подстанице. 

Практично, све радове који се односе на радове у подстаницама, о свом трошку 

изводи исључиво ЈКП Новосадска топлана, односно нама као Извођачима ова врста 

радова није дозвољена. 

Из тог разлога молимо Наручиоца да групу радова 3 - ТОПЛОТНА 

ПОДСТАНИЦА, избрише из датог предмера, евентуално да обавести потенцијалне 

понуђаче да није потребно давати цене за позиције из ове групе радова.“ 

 

Одговор 1: Обавештавамо све потенцијалне понуђаче да није потребно давати 

цене за позицију 3- топлотна подстаница, односно, да исказана цена за дате позиције 

треба да буде нула. Уколико понуђачи буду давали цене за дате позиције, Kомисија ће, 

током стручне оцене понуда, исте занемарити, вредност понуде умањити за дату 

позицију, и тако добијене понуде упоређивати. 

 

Питање бр. 2: „Да ли ће Наручилац прихватити нашу понуду уколико предмер 

радова сачинимо и предамо на обрасцу у excel формату који је Наручилац накнадно 

објавио?“ 



 

Одговор 2: Наручилац ће прихватити предмер радова (образац структуре цене) у 

excel формату. Уз понуду која је дата на excel обрасцу, обавезно је доставити идентичан 

excel образац и у електронској форми, на ЦД-у. 

 

Питање бр. 3: „Наручилац је конкурсном документацијом у предметном 

поступку јавне набавке у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ - УСЛОВИ КАДРОВСКОГ 

КАПАЦИТЕТА - ДОКАЗИ, предвидео између осталог и следеће 

- 4.2. За инжењере са лиценцом, поред осталих доказа, доставити и фотокопије 

лиценци и фотокопије потврда о важењу лиценци Инжењерске коморе Србије или 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Обзиром на измену прописа који регулишу ову област. молимо да нам 

одговорите да ли је неопходно поред фотокопије лиценци доставити и потврду о 

важењу тих лиценци?“ 

 

Одговор 3: Наручилац ће прихватити и лиценце без потврда о важењу истих, у 

складу са важећим прописима. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку ОП-39/2019 

 


