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Додатне информације/појашњења бр.4 у вези Конкурсне 

документације за јавну набавку услуга – санација инсталације 

централног грејања ЈНОП 12/2013 

 
 Путем факса Наручилац је дана 25.04.2013.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 следеће 

питање: 

Да ли смо као потенцијални понуђачи у дискриминаторском положају - по 

члану 10. и 12. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124 од 

29.12.2012.год).  

На основу вашег обавештења о извођачима који поседују важећу лиценцу за 

развојни софтвер за доградњу WONDERWARE IN TOUCH SCADA (систем 

интеграторски сертификат) 

1.ACE д.о.о., Зрењанин 

2.НС КОНЦЕПТ, Нови Сад. 

 

На основу нашег контакта са њима добили смо обавештење да само НС 

КОНЦЕПТ има ту лиценцу (а уједно је претходно изводио предметне радове) и 

да једини испуњава услове из конкурсне документације у сарадњи са својим 

извођачем за машинске радове. 
Сматрамо да би радове требало одвојити по партијама (машински део и 

аутоматика) како би и други понуђачи могли да учествују равноправно у 

отвореном поступку ЈНОП 12/2013.  

 

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

набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је додатна појашњења. 

 

Одговор: 

Предметна јавна набавка се спроводи у складу са Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.116/08).  

Конкурсном документацијом за јавну набавку услуга - санација инсталације 

централног грејања је, сходно Закону о јавним набавкама, дата могућност 

понуђачима да поднесу заједничку понуду као група понуђача. Подношење 
заједничке понуде омогућава понуђачима који из одређеног разлога, не могу 

или не желе да самостално поднесу понуду, да на конкурентан начин 

учествују у поступку јавне набавке. У вези са тим, услов у погледу 

неопходног пословног капацитета (да понуђач поседује важећу лиценцу за 

развојни софтвер за доградњу Wonderware InTouch SCADA (Систем 

интеграторски сертификат)), у случају подношења заједничке понуде, 

чланови групе понуђача испуњавају заједно. 
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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 


