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Број: 404-89/2013 

Дана:22.04.2013.године 

 
Додатне информације/појашњења бр.3 у вези Конкурсне 

документације за јавну набавку услуга – санација инсталације 

централног грејања ЈНОП 12/2013 

 
 Путем факса Наручилац је дана 22.04.2013.године примио захтев од 

потенцијалног понуђача којим се траже додатне информације/појашњења у 

вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – санација 

инсталација централног грејања, у оквиру којега су постављена следећа 

питања: 

1. Да ли у потврдама за референцу коју тражите спадају и радови на 

изградњи нових подстаница, вреловода и других термомашинских 

инсталација или искључиво мора да буду „санација инсталације 

централног грејања“? 

2. Да ли тражене лиценце „350“ и „352“ (које су пројектантске) треба 

приложити или „450“ и „452“ (које су извођачке)? 

 

На основу члана 32. став 3., а сходно члану 31. став 1. Закона о јавним 

набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је додатна појашњења. 

 

Одговори: 

1. У потврде за референце које су елемент критеријума за оцењивање и 

рангирање понуда спадају и потврде које су доказ о квалитетно извршеним 
услугама које се односе на изградњу нових подстаница, вреловода и других 

термомашинских инсталација, а које су реализоване у претходне три године 

(2010., 2011. и 2012. год). 

 

2. Услов у погледу довољног кадровског капацитета је промењен, те се 

уместо лиценци 350 и 352 (пројектантских) захтевају лиценце 450 и 452 

(извођачке). У складу са тим Комисија за јавну набавку 22.04.2013.год 

сачинила Измене и допуне бр.1 Конкурсне документације за јавну набавку 

услуга – санација инсталације централног грејања. 

 

Ова информација, сходно члану 32. став 3. Закона о јавним набавкама, 

истовремено се доставља свим другим лицима која су примила Конкурсну 

документацију и обављује на web-сајту Управе за заједничке послове 
покрајинских органа, линк јавне набавке. 
 

 
            ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  

                                                           с.р. Наташа Нађ 


