
 

 

Датум: 05.04.2019.године 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

   По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези са 

припремањем  понуде у отвореном поступку јавне набавке „Замена димних цеви и 

екранске коморе на котлу К1 у Ердоглији “ број 1.2.52/2019 , Наручилац у складу са 

чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

 

 

Питање 1: 

 
 U konkursnoj dokumentaciji, u okviru obaveznih uslova zahtevate da ponuđač poseduje 

licence P052M1 i I052M1.  

 

Molimo Vas za opravdanost Vašeg zahteva za posedovanjem licenci koje izdaje Ministarstvo 

građevine, saobraćaja i infrastrukture i koje se odnose na odobrenja za izgradnju objekata. 

Tehnička specifikacija iz JN, ne obuhvata građevinske radove pogotovo ne projektovanje i 

izgradnje Termoelektrane snage 10 i više MW za koje se tražene licence i izdaju.  

 

Predmet JN je sanacija cevnog sistema i to na kotlu kapaciteta samo 7,7MW.  

 

Vaš zahtev nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, te Vas molimo da pomenuti 

uslov revidirate.  

 

Načelo obezbeđivanja konkurencije među ponuđačima podrazumeva i zabranu preduzimanja 

radnji koje predstavljaju neopravdano ograničavanje konkurencije korišćenjem 

diskriminatorskih uslova i kriterijuma, jer su postavljeni uslovi koji nisu u funkciji dobijanja 

najbolje ponude, već u funkciji neopravdanog smanjenja broja potencijalnih ponuđača i 

nisu zaista neophodni za realizaciju konkretne javne nabavke.  

 

Takođe, članom 76. Zakona o javnim nabavkama, naručilac je obavezan da određuje uslove 

za učešće u postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa 

predmetom javne nabavke. U suprotnom, stiče se utisak da nije cilj odabir najkvalitetnijeg 

ponuđača, već su zahtevi prilagođeni konkretnom ponuđaču. 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
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Одговор 1: 

 

На страни  9 конкурсне документације брише  се обавезни услов  из чл. 75. ст. 1. тач. 

5) Закона- лиценце PO52M1 и IO52M1 , обзиром да је само пожељно али не и неопходно 

да понуђач поседује лиценце PO52M1 и IO52M1  . 

 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

 

Врши се измена конкурсне документације а не врши    продужење рока 

за подношење понуда . 

 

 

Комисија за јавну набавку број  1.2.52/2019  


