
 

 

 

 

            

          ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 08.01.2018. године 

 

 

Одговори на питања везани за конкурсну документацију, ЈН 97/2018 – Изградња и 

инвестиционо одржавање РФ ПИО- извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта 

филијале Ћуприја 

 

Питање 1: У тендерској документацији код испуњавања додатних услова у тачки 6. ц) да поседује оцену 

бонитета минимум Б нивоа коју издаје АПР, приступом бази АПР добили смо одговор да нисмо у бази 
регистра правних лица пошто смо предузетничка радња. Питање би гласило како да испунимо тај услов 

пошто смо носиоци посла? 

Одговор 1: Одредбама члана 77. став 2 тачка 1 Закона о јавним набавкама прописано је да се као доказ 

додатних услова финансијског капацитета може захтевати, између осталог, достављање и скоринга 
издатог од стране надлежног органа. Одредбама члана 81. Закона о јавним набавкама прописано је да 

сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)-4) овог 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не 
одреди другачије. 

Имајући у виду вредност предметне инвестиције, сложеност и рок извођења радова и изузетан јавни 
значај инвестиције, Наручилац је додатним условом финансијског капацитета захтевао да носилац посла, 

са којим ће Наручилац закључити уговор, мора да испуни самостално услов под тачком 6. ц), односно да 

поседује скоринг минимум Б нивоа, а у свему у складу са напред цитираном одредбом Закона. 

Такође, напомињемо да Закон није ограничио ко може бити носилац посла у групи понуђача, нити је то 

Наручилац посебним захтевима у конкурсној докумнетацији урадио. Следом наведеног, било који члан из 
групе понуђача, који поседује тражени ниво скоринга, може бити носилац посла, а што одређују чланови 

групе понуђача споразумно. 

Питање 2: У тендерској документацији код испуњавања додатних услова у тачки 7. ц) да поседује 

следеће стандарде који се односе на област изградње или реконструкције објеката и то: ISO 14001, ISO 

5001 и OHSAS 18001. Питање би гласило да ли стандард ISO 9001 може бити замена за сертификат ISO 
5001? 

Одговор 2: Наручилац је у оквиру додатних услова пословног капацитета под тачком 7. ц) захтевао, 
између осталих, стандард ISO 50001 (управљање енергијом) или одговарајући. Како стандард ISO 9001 

није одговарајући захтеваном стандарду ISO 50001, то Наручилац неће прихватити испуњење овог услова 

достављањем стандарда ISO 9001. 

Питање 3: У тендерској документацији код испуњавања додатних услова у тачки 7а: да ли се могу 

користити објекти на којима смо били Инвеститори и Извођачи радова и шта се прилаже као доказ 
испуњавања тог услова. За све те објекте имамо употребну дозволу. 

Одговор 3: У ситуацији када је понуђач истовремено био инвеститор и извођач радова Наручилац ће 

прихватити испуњење додатног услова пословног капацитета под тачком 7. а) уколико понуђач достави 
документацију издату од стране надлежних органа, у смислу Закона о планирању и изградњи, а из које се 

недвосмислено може доказати да је понуђач истовремено био извођач радова референтног објекта за све 
захтеване врсте радова. 

 

Комисија за јавну набавку 
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