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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 10.05.2018. године, објављујемо одговор на наведенo питањe. 
 
 
 
Питање 1: 

На страни 6/44 предметне конкурсне документације, у поглављу ДОДАТНИ 
УСЛОВИ, тачка 4. Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, 
наведено је да се довољним техничким капацитетом сматра да понуђач, између 
осталог располаже и са једним самоутоварним миксером бетона! 
 
Као потенцијални понуђач, наше предузеће располаже са бетонским ауто 
миксерима разних капацитета и располажемо са фабриком бетона. Да ли ћете 
прихватити као довољан технички капацитет фабрику бетона и мањи бетонски 
миксер уместо самоутоварног миксера бетона? Уколико не прихватате наведену 
опрему, молимо Вас да детаљно образложите разлог за поменуто неприхватање 
пошто сматрамо да потенцијани понуђачи више него задовољавају тражени 
технички капацитет тиме што имају на располагању фабрику бетона и бетонске 
ауто миксере! 
 
 

Одговор на Питање:  
 На страни 6/44 предметне конкурсне документације, у поглављу ДОДАТНИ 
УСЛОВИ, тачка 4. Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, 
довољним техничким капацитетом сматра да понуђач, између осталог располаже и са 
једним самоутоварним миксером бетона или мањи бетонски миксер 
 
 
 
Питање 2: 

На страни 8/44 конкурсне документације, у поглављу УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, Тачка 2. Додатни услови, подтачка 2. Да 
понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, као доказ пословног 
капацитета захтевате, између осталог и следеће: "Потврда наручиоца о вредности 
изведених радова по уговорима и о поштовању уговорених обавеза, потписана и 
оверена печатом референтног наручио0ца, сачињена искључиво на Обрасцу 
Потврда о рефернцама за изведене радове из конкурсне документације (Образац 
бр. 9)." 



 
Захтевом да се тражене референце за изведене радове доказују искључиво 
обрасцем бр 9. из конкурсне документације сте такође повредили  Члан 10.,  Члан 
76. и Члан 77. ЗЈН, јер нисте дали могућност потенцијалним понуђачима да 
изведене радове докажу евентуално другим потврдама које садрже све елементе 
обрасца 9. из ваше конкурсне документације. Молимо вас да појасните овај услов, 
у супротном ћемо бити приморани да поднесемо захтев за заштиту права 
понуђача! 

 
Одговор на Питање:  
 

 На страни 8/44 предметне конкурсне документације, у поглављу УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, Тачка 2. Додатни услови, подтачка 2. 
да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, као доказ траженог 
пословног капацитета потврда наручиоца о вредности изведених радова по уговорима и 
о поштовању уговорених обавеза, потписана и оверена печатом референтног наручиоца, 
сачињена на обрасцу Потврда о референцама за изведене радове из конкурсне 
документације (Образац бр. 9) уписаће се „или било која друга потврда која садржи све 
елементе из Образац бр. 9.“ 

 
 
 
 

КОМИСИЈА 
 
 
 
 
 
 
 


