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Комисија Наручиоца, образована Решењем 04 број 183-4/17 од 02.06.2017. године,  за 
спровођење отвореног поступка јавне набавке бр 06/2017 за набавку радова- адаптација 
термотехничких инсталација са пратећим електроенергетским инсталацијама и 
грађевинско-занатским радовима за објекат „Музеј 25. мај“,   дана 11. јула 2017. године,  
даје  

ПЕТО  ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ОДГОВОРЕ ЗА ЈНОП БРОЈ 06/2017 
НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 

 
 

ПИТАЊE: 
 
U okviru Dodatnih uslova koje mora da ispuni ponuđač koji učestvuje u postupku javne nabavke 
navodi se:  

 DODATNI USLOVI  NAČIN DOKAZIVANJA  

2  POSLOVNI KAPACITET  POSLOVNI KAPACITET  

 Da je ponuđač u periodu koji nije duži od 5 
godina od dana objavljivanja Poziva za 
podnošenje ponuda, na najmanje 3 objekta 
visokogradnje javnog karaktera 
(administrativno-poslovni, hotelsko – 

ugostiteljski, bolnice i sl.) izveo radove na 
adaptaciji, sanaciji, rekonstrukciji ili 
dogradnji postojećih objekata na kojima su 
bili obuhvaćeni radovi na termotehničkim 
instalacijama klimatizacije, grejanja i 
hlañenja, od kojih je najmanje jedan 
objekat ukupne bruto grañevinske 
površine preko  

5.000m2 

- Spisak referentnih objekata sa nazivima 

naručilaca posla sa kojima je ponuñač imao 

zaključene ugovore, datumima sastavljanja 

Zapisnika o tehničkom pregledu  

- Zapisnici komisije za tehnički pregled 
referentnih objekata.  

- Potvrde koje prate spisak referentnih 
objekata ( moraju imati navedene sve 

tražene podatke kao u spisku referentnih 

objekata) izdate ili potpisane od strane 

ovlašćenih lica naručilaca posla  

  

Da ponuñač poseduje dokaze da je system 
menadžment koji primenjuje usaglašen sa 
zahtevima standard koji se odnosi na celu 
organizaciju radova koje pokriva oblast 
koja je predmetove JN i to:  
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001   

 

 

 

Kopija važećih sertifikata  



 

 

Ponuđač mora da ima najmanje 3 (tri) 
realizovana ugovora u ukupnom iznosu od 
30.000.000,00 dinara, od kojih jedan mora 
biti sa minimalno ugovorenom vrednošću 
od 10.000.000,00 dinara, u periodu od 3 
godine računajući od dana objavljivanja 
poziva za podnošenje ponuda.  
 

kopije ugovora + okončane situacije  

 

 

Imajući u vidu redosled navedenih uslova i dokaza molimo Vas da razjasnite da li se:  

za objekte opisane u prvom stavu (min.3, izvedene u prethodnih 5 godina, javnog karaktera i sa 
minimalno jednim objektom bruto građevinske površine preko 5000 m2) kao dokaz zahetavaju 
samo:   

Spisak referentnih objekata  
 Zapisnici komisije za tehnički pregled   
 Potvrde koje prate spisak referentnih 
objekata, bez kopija ugovora i okončanih 
situacija?  
a  

za objekte opisane u trećem stavu  (min.3 prethodne 3 godine,  u ukupnom iznosu od 
30.000.000,00 dinara od kojih jedan mora biti sa minimalnom ugovorenom vrednošću od 
10.000.000,00 dinara) samo: kopije ugovora + okončane situacije?  

ОДГОВОРИ : 
 
Да, за објекте описане у првој алинеји захтеваног Пословног капацитета, као доказ 
захтевају се:  
- Списак референтних објеката са називима наручилаца посла са којима је понуђач имао 
закључене уговоре, датумима састављања Записника о техничком прегледу 
 - Записници комисије за технички преглед референтних објеката. 
 - Потврде које прате списак референтних објеката ( морају имати наведене све тражене 
податке као у списку референтних објеката) издате или потписане од стране овлашћених 
лица наручилаца посла. 
 
а за објекте описане у трећој алинеји као доказ захтевају се:  
- копије уговора + окончане ситуације  
 
Ово појашњење и одговоре  објавити на Порталу јавних набавки и интернет порталу 
наручиоца. 
Предметни докуменат чини саставни део Конкурсне документације 04 број 183-6/17 од 
22.06.2017. године. 
 
                                                                                                             
                                                                                 Комисија  за спровођење  ЈНОП број 06/2017    


