
          

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Пијашњење конкурсне документације   

 

Наш број:  2016-1545/11   Датум: 15.04.2016. 

 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи: 

 

О д г о в о р : 

Поводом постављених питања која смо добили дана 14.04.2016. године (електронским 

путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у ЈКП 

“Топловод” Обреновац под бројем 2016-1545/10 дана 15.04.2016.године, а која се односе 

на јавну набавку  услуга – Услуге одржавања објеката и опреме, административне услуге, 

услуге чишћења објеката и физичко техничког обезбеђења (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-

10/16) дајемо Вам појашњења на иста: 

Питање бр.1 

 

По питању испуњавања додатног услова – располагање неопходним пословним 

капацитетом, који се сматра испуњеним уколико је понуђач у претходне три године 

извршио предметну услугу у вредности од 12.100.000,00 динара без ПДВ-а, молимо Вас за 

појашњење и то, имајући у виду да се овом јавном набавком траже извршиоци за 

седамнаест различитих радних места (делатности), да ли је довољно да се за једну од 

наведених позиција доставе докази о оствареном промету, нпр. за позицију физичко 

техничког обезбеђења, с обзиром да смо у могућности да докажемо захтевани промет и 

самим тим, сматрамо да смо испунили овај услов. 
 

 



          

 

 

 

 

 

Одговор: ЈКП Топловод као Наручилац није прецизирао за коју од делатности се односи 

захтев за испуњењем пословног капацитета, те је довољно да Понуђач испуни захтев за 

било коју од наведених делатности које чине предмет набавке услуга. 

 

 

Питање бр.2   

С обзиром да се ради о озбиљном послу, сматрамо да је за одређене радне позиције 

потребно доставити и доказ о поседовању сертификата о испуњењу одређених стандарда, 

(npr. SRPS ISO 9001:2008 – систем менаџмента квалитета, SRPS ISO 14001:2005- систем 

управљања заштитом животне средине, SRSP OHSAS 18001:2008 – систем управљања 

заштитом здравља и безбедношћу на раду, SRPS A.L2.002: 2015 - физичка заштита, SRPS 

A.L2.002: 2015 - техничка заштита … ) 

 

 

Одговор: ЈКП Топловод као Наручилац није захтевао конкурсном документацијом 

испуњавање стандарда за поједине позиције, те понуђачи нису дужни да их доставе.  

 
 

 Рок за подношење понуда је 27.04.2016. године до 11:00 часова. Отварање понуда 

ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, односно 27.04.2016. у 

11:30 часова. 

 

Објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП “Топловод“Обреновац. 

 

                                                                                     Службеник за јавне набавке: 

                                                                                            Нада Продановић 

                                                                                             

 


