
          

 

  

Наш број:  2018-6380/8       Датум : 01.10.2018 

 

 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊА 
Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр.124/12) достављамо Вам следећи: 

 О д г о в о р :  
Поводом постављених питања која сте нам доставили дана 27.09.2018. године (електронским 

путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), заведених у ЈКП «Топловод» Обреновац 

под бројем 2018-6380/7 од 28.09.2018.године, а које се односи на јавну набавку услуга - 

Израда пројекта објекта радионице - , у поступку јавне набавке мале вредности 27/18 дајемо 

Вам појашњења на исто: 

 

Питање 1: 

Питање: У оквиру додатних услова за учешће на тендеру, у тачки 8. тражено је да понуђач 

поседује сертификате SRPS ISO 27001 и  SRPS ISO 50001. С обзиром да поменути 

сертификати дефинишу систем менаџмента безбедности информација и управљање 

енергетским ресурсима имаоца сертификата, не видимо на који начин они доприносе 

квалитету предмета јавне набавке, осим што смањују број понуђача а тиме и конкурентности. 

Сматрамо да они нису неопходни као услов за учешће у горе поменутој јавној набвци, те Вас 

молимо да их још једном размотрите. 

 

Одговор:  SRPS ISO 50001  је међународни стандард који специфицира захтеве за 

успостављање, примену, одржавање и побољшавање система менаџмента енергијом, а чија је 

сврха да омогући организацији да следи системски приступ у постизању сталног 

побољшавања енергетске перформансе, укључујући енергетску ефикасност, коришћење и 

потрошњу енергије. Објекат је предвиђен као енергетски ефикасан у енергетском разред "Б", а 

касније ће бити предвиђена и топлотна подстаница у објекту. ЈП Топловод, као дистрибутер 

топле енергије мора да задовољи те стандарде. 

 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и врши измену конкурсне 

документације 27/18  у делу конкурсне документације тачка 8.и избацује  сертификате  

SRPS ISO 27001 

 

 С обзиром да је дошло до измене конкурсне документације рок за подношење понуда 

је 04.10.2018. године до 11:00 часова. Отварање понуда ће се обавити истог дана након истека 

рока за подношење понуда, односно 04.10.2018. у 11:30 часова. 

 

На основу члана 20. Тачка 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/12) 

 

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

 

                                                                                    

                                                                                                  Комисија за јавну набавку 

                                                                                                         


