
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„СУБОТИЦАГАС“ 
Број: 321-10/18 
Дана: 25.05.2018. 
С у б о т и ц а 
 
 
 

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).  
 
Поводом достављеног захтева за додатним информацијама конкурсне документације у 
вези ЈН 16/18  радови – грађевински и машински радови на изградњи гасовода ,,Корзо и 
суседне улице“, од дана 24.05.2018. године, објављујемо одговор на наведенo питањe. 
 
 
 
Питање 1: 

Да ли ће се признавати референце за изведене грађевинске и машинске радове на 
предизолованим топловодима где су радови исти као за гасоводе и топловоде? 
 
 

Одговор на Питање:  
 

На страни 8/44 предметне конкурсне документације, у поглављу III УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, Додатни услови, Партија 
1,  под  2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 
Довољним пословним капацитетом се сматра: 
- да је у претходне три и календарске године (2015, 2016 и 2017. године) закључио 
и реализовао најмање 3 (три) уговора или наруџбенице, чији је предмет извођење 
машинских радова на изради прикључака или дистрибутивних мрежа (гас, 
електро, птт, оптички кабел, канализација, водовод), у укупној вредности од 
најмање 650.000,00 динара без ПДВ-а.  
 
Под радовима на изради прикључака или дистрибутивних мрежа 
подразумевају се и друге мреже осим оних наведених у загради, што значи и 
истоврсни радови на предизолованим топловодима. 

 
Питање 2: 

Да ли Наручилац (Инвеститор) може да омогући Понуђачу обилазак предметних 
локација и увид у пројектну документацију ? 

 
 
Одговор на Питање:  
 

 
Сваком Понуђачу је могуће да изврши увид у пројектну документацију и 
изврши обилазак локације. 
 



Питање 3: 
Да ли је за доказивање техничког капацитета довољна само пописна листа са 

датумом 31.12.2017. гондине? 
 
 
Одговор на Питање:  
 

На страни 14/62 и 15/62 предметне конкурсне документације, у поглављу III 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, Додатни 
услови, Парзија 2,  

Довољним пословним капацитетом се сматра: 

4. Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом  
 
Довољним техничким капацитетом се сматра да понуђач располаже са следећом 
опремом:: 

 комбинована радна машина или багер – 1 ком; 
 камион кипер – 1 ком; 
 лако доставно возило – 1 ком; 
 бушилица за хоризонтално бушење (подбушивање) – 1 ком; 
 електро агрегат – 1 ком; 
 покретни компресор – 1 ком; 
 машина за сечење асфалта и бетона – 1 ком; 
 вибро набијач за земљу – 1 ком 
 самоутоварни миксер бетона – 1 ком; 
 потапајућа пумпа за воду – 1 ком; 
 пнеуматски чекић – 1 ком; 

 
 
Доказ: 
-Оверени извод из књиговодствене картице, фотокопија књиговодствене картице, 
фотокопија пописне листе или други финансијски документ из којег се на 
несумњив начин може утврдити право власништва понуђача (маркером 
обележити позиције у књиговодственом документу, које се односе на захтевану 
опрему), 
-Уговор о закупу или лизингу за опрему коју понуђач користи на основу закупа 
или лизинга, и 

-Фотокопија саобраћајне дозволе за моторна возила која подлежу годишњој 
регистрацији и фотокопија полисе обавезног осигурања 

 
Као валидан доказ техничког капацитета признаваће се како је наведено у 
конкурсној документацији. 

 
КОМИСИЈА 


