
 

 

 

 

            

          ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

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

          Датум 24.04.2019 године 

 

Одговори на питања везани за конкурсну документацију, ЈН 3/2019 – Услуга вршења 

стручног надзора и координатора за БЗР током извођења радова на изградњи објекта 

филијале Нови Сад 

 

У конкурсној документацији, III Додатни услови за  учешће у поступку ЈН чл. 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност услова, додатни услов из тачке 7. и доказ о испуњавању услова гласи: 

„7. Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

a. да је у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) вршио 

стручни надзор над извођењем радова на минимум 3 (три) објекта (стамбене и нестамбене зграде 

класификационог броја 121, 122, 123, 126 и 127410) укупне БРГП сваког од објеката преко 1000 m²: 

· извођење грађевинско – занатских радова; 

· извођење конструкцијских система; 

· извођење хидротехничких инсталација – водовода и канализације; 

· извођење машинских инсталација – систем централне климатизације; 

· извођење електро – енергетских инсталација јаке струје; 

· извођење електро – енергетских инсталација слабе струје; 

· извођење инсталација стабилног система дојаве пожара; 

· стабилних система за гашење пожара; 

· система за одвођење дима и топлоте. 

 

b. да је у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) вршио 

стручни надзор над извођењем радова на заштити темељне јаме на минимум 3 (три) објекта (стамбене и 

нестамбене зграде).   

c. да је у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) вршио 

стручни надзор над извођењем транспортних средстава (лифтова) на минимум 3 (три) објекта (стамбене и 

нестамбене зграде). 

 

d. да је у претходне 3 године (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) извршио услугу 

израде Енергетског пасоша на најмање 3 (три) објекта (стамбене и нестамбене зграде) укупне БРГП сваког 

од објеката преко 1000 m². 

Доказ: 

a. Доказује се достављањем: 

· референц листа о извршеним услугама стручног надзора (Образац XI); 
· уговорa о предметном послу са евентуално припадајућим анексима; 

· окончанoм или привременом ситуацијом за услугу вршења стручног 

надзора не мањом од 90% вредности целог уговора по предметном послу; 
· потврдом наручиоца посла о квалитетно извршеној услузи вршења 

стручног надзора за сваки објекат посебно (Образац XII). 
b. Доказује се достављањем: 

· референц листа о извршеним услугама стручног надзора (Образац XI); 

· уговорa о предметном послу са евентуално припадајућим анексима; 
· окончанoм или привременом ситуацијом за услугу вршења стручног 

надзора не мањом од 90% вредности целог уговора по предметном послу; 
· потврдом наручиоца посла о квалитетно извршеној услузи вршења 

 

 

 



 

 

стручног надзора за сваки објекат посебно (Образац XIII). 
c. Доказује се достављањем: 

· референц листа о извршеним услугама стручног надзора (Образац XI); 

· уговорa о предметном послу са евентуално припадајућим анексима; 
· окончанoм или привременом ситуацијом за услугу вршења стручног 

надзора не мањом од 90% вредности целог уговора по предметном послу; 
· потврдом наручиоца посла о квалитетно извршеној услузи вршења 

стручног надзора за сваки објекат посебно (Образац XIV). 
d. Доказује се достављањем следећих докумената за сваки наведени 

објекат: 

· референц листа о извршеним услугама израде енергетског пасоша 
(Образац XI); 

· Прва и последња страна енергетског пасоша референтног објекта. 
· Потврда од стране инвеститора о вршењу услуге израде Енергетског 

пасоша (Образац XV) 

 
Напомена: Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, овај услов 

испуњава носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачима, понуђач мора самостално испунити овај услов, док 

подизвођачи не морају испунити наведени услов 

 

Питање бр.1: Молимо Вас да појасните да ли сте грешком навели да носилац посла испуњава самостално 

све наведене услове? 

Постављањем захтева да носилац посла испуњава све захтеване додатне услове у погледу пословног 

капацитета, наручилац врши дискриминацију понуђача јер их је на овај начин принудио да поднесу 

самосталну понуду, што значи да само они понуђачи који самостално испуњавају све услове за учешће 

могу да поднесу понуду у овој јавној набавци, а Закон о јавним набавкама дозвољава понуђачима да 

поднесу заједничку понуду.  

У конкурсној документацији за извођење радова на изградњи објекта филијале Нови Сад ЈН 1/2019, 

дозволили сте да чланови групе понуђача испуњавају заједно услове у погледу пословног капацитета 

(референце понуђача), те не видимо ни једно логично оправдање зашто би у овој јавној набавци било 

другачије 

Одговор бр.1: Наручилац ће изменити конкурсну документацију и отклонити уочену техничку грешку. 
 

Питање бр.2: У додатним условима за учешће у погледу финансијског капацитета, захтевате да понуђач 

достави документ о скорингу издат након објављивања позива. 

Молимо Вас да измените услов, те да дозволите да поменути документ буде издат и пре објављивања 

позива за подношење понуда, или да нам образложите зашто тражени документ мора бити издат од 

стране АПР након објавлјивања позива за подношење понуда када он садржи податке за период 2015-

2017 године и када се не може разликовати од документа који је издат пре објавлјивања позива за 

подношење понуда а односи се на наведени период. 

Одговор бр.2: У конкурсној документацији под тачком 6. б. Наручилац је као доказ испуњења захтеваног 

услова, поред осталих доказа, предвидео достављање документа о скорингу издатом од АПР који садржи 

податке за претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.), при  чему није навео када исти мора 



 

 

бити издат. Из наведеног произлази да ће Наручилац прихватити било који документ о скорингу који 

садржи конкурсном документацијом захтеване податке, независно од датума издавања. 

 

Комисија за јавну набавку                                                                                                       


