
 

 

            

          ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

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

          Датум 08.04.2019 године 

 

Одговори на питања везани за конкурсну документацију, ЈН 1/2019 – Извођење радова на 

изградњи објекта филијале Нови Сад                                     

 

Питање бр.1: Да ли као доказ пословног капацитета можемо доставити референце које се односе на 

реконструкцију објеката, које у техничком смислу су идентични или чак сложенији него радови на 

изградњи или доградњи објеката, па сматрамо да је услов да се пословни капацитет односи само на 
радове изградње или доградње објеката, а не и на друге облике извођења грађевинских радова, попут 

реконструкције, дискриминирајући. 
Молимо Вас да поступите у складу са законом и праксом Републичке комисије за заштиту права и 

измените конкурсну документацију у делу који се односи на поменути услов, тако да дозволите и друге 

облике извођења грађевинских радова - реконскрукције објеката. 
Одговор бр.1: Имајући у виду предмет јавне набавке, извођење радова на изградњи објекта, то је 

начин на који је дефинисан додатни услов пословног капацитета у логичкој вези са предметом јавне 
набавке, члан 76. став 6 ЗЈН. 

 
Питање бр.2 Да ли одговорни извођачи, носиоци личних лиценци, који су били именовани за одговорне 

извођаче, могу доставити личне референце које се односе на реконструкцију, адаптацију и санацију 

објеката ? 
Одговор бр.2: Додатним условом кадровског капацитета, под 8. а), захтевано је да понуђач испуњава 

овај услов достављањем доказа, односно личних референци одговорних извођача радова које се односе 
искључиво на површину изграђеног или дограђеног дела објекта. 

 

Питање бр.3: Због обимности окончаних и привремених ситуација, да ли понуђач може доставити само 
насловну страну окончане или привремене ситуације, са припадајућом рекапитулацијом, из које се може 

јасно и недвосмислено видети групе радова ? 
Одговор бр.3: Понуђач може као доказ доставити само прву и последњу страну окончане или 

привремене ситуације (потписану и оверену од стране надзорног органа), са припадајућом 

рекапитулацијом по врсти радова, под условом да се из достављене документације неспорно могу 
утврдити конкурсном документацијом захтеване врсте радова. 

 
Питање бр.4: У оквиру конкурсне документације  и одговору на питање које је објављено на порталу 

јавних набавки дана 04.04.2019 године, стоји да је "Понуђач у онавези да одштампа све стране које се 
налазе на ЦД-у и исте овери, печатира и приложи, у супротном понуда ће се сматрати неприхватљива"  

Да ли то значи да треба да се штампа и Пројектна документација, или само предмер и предрачун, са 

вендор листом ? 
Одговор бр.4: Конкурсном документацијом захтевано је следеће: „Предмер радова Понуђач мора 

попунити, одштампати, потписати и печатирати и приложити уз понуду. Понуђач је у обавези да одштампа 
све стране које се налазе на CD-у и исте овери, печатира и приложи, у супротном понуда ће се сматрати 

неприхватљивом.“ 

Имајући у виду наведено, понуђач је у обавези да попуни, одштампа, потпише и печатира и приложи уз 
понуду комплетан предмер радова и вендор листу које је преоузео на CD-у. 

 
 

Комисија за јавну набавку 

                                                                                                       

 

 

 


