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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује:  

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА- јавна набавка – отворени 

поступак - радови – Изградња објекта архива са припадајућим гаражним простором, редни 

број ЈН: Р 15-01/2   

Дана 29.01.2016. године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. Р 15-01/2 : 

 

ПИТАЊА ЈН Р-15-01/2 ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА АРХИВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ 

ГАРАЖНИМ ПРОСТОРОМ 

1. Молимо вас да нам на основу чл. 63. Став 2. Закона о јавним набавкама одговорите 

на питање у вези припремања понуде за јавну набавку - Изградња објекта архива са 

припадајућим гаражним простором, број јавне набавке Р – 15-01/2.  

 

На страни 5/56 конкурсне документације у делу који се односи на   

додатне услове код траженог пословног капацитета захтевате:  Да је   

понуђач у претходне 3 године (2013, 2014 и 2015) савесно, поштено и до   

потпуне функционалности извео радове на изградњи минимум 5  објеката   

монтажног типа у укупном износу од 20.000.000,00 динара без  ПДВ-а. 

 

Питање: Да ли ћете као доказ о испуњености пословног капацитета   

прихватити изградњу трајних објеката  обзиром да је услов постаљен у   

односу на предмет радова, а не на врсту објекта који се гради? 

 

ОДГОВОР: 

1. Понуђач је у додатним условима дефинисано услове у погледу пословног 

капацитета, и то: "Да је понуђач у претхнодне 3 године (2013., 2014. и 2015. 

година) савесно, поштено и до потпуне функционалности извео радове на изградњи 

минимум 5 објеката монтажног типа у укупном износу од 20.000.000,00 динара" 

Овим се од потенцијалних понуђача захтева да докажу да су извели радове на 

изградњи МОНТАЖНИХ објеката, у захтеваној количини и износу, те ће се као 

доказ о изведеним радовима прихватати искључиво објекти МОНТАЖНОГ типа. 



Такође у истој тачки, понуђач је дефинисао: "Да је понуђач у претхнодне 3 године 

(2013., 2014. и 2015. година) савесно, поштено и до потпуне функционалности 

извео радове који су предмет јавне набавке, у укупном износу од 50.000.000,00 

динара, од чега један објекат у износу од минимум 20.000.000,00 динара". 

Овим условом се од потенцијалних понуђача захтева да докажу да су извели радове 

који су предмет јавне набавке (грађевински, грађевинско-занатски и електро радови 

јаке и слабе струје) на једном или више објеката, у укупном износу од 

50.000.000,00 динара, од чега један објекат у износу од минимум 20.000.000,00 

динара. У погледу овог услова, понуђачи могу доставити доказ о изведеним 

радовима на објекатима МОНТАЖНОГ типа или на "ЗИДАНИМ" објектима. 
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