
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“  
бр.124/2012 , 14/2015 и 68/2015) Комисија наручиоца за јавну набавку бр.25/2018 
сачинила су  

Додатне информације бр.1 

у вези са припремањем понуде 
за јавну набавку – Санација објекта Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. 
Никола Шуменковић,, у Стамници , бр.јн. 25/2018 

 
Питања: 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 25/2018 
Молим вас да нам у што краћем року, на основу члана 63. став 2. и став 3. ЗЈН 
одговорите на следећа питања: 
Питање бр.1: 
Ha стр. 15/89 под ставком 2) Пословни капацитет: 
Услов: 

Да je понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива 
на Порталу јавних набавки реализовао уговоре у укупној вредности од 
најмање 45.000.000,00 динара без пореза на додату вредноет, a који се 
односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и 
инсталатерских радова (водовод, канализација. израда епоксидних 
подова на адаптацији, санацији, објеката високоградње (стамбени, 
стамбено-пословни, пословни и јавни објекти), од чега бар један посао на 
изради епокси подова у вредности од 5.000.000,00 динара 

Да ли ће те уважити референцу за епоксидне подове уколико 
доставимо пар уговора који прелазе вредност од 5.000.000,00 !!! 

Сматрамо да овим условом кршите једно од основних начела 
јавних набавки објашњено у члану 10. и члану 12. ЗЈН где се наглашава 
да je наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што je 
могуће већу КОНКУРЕНЦИЈУ и да наручилац не може да одређује 
услове који би значили националну,територијалну,предметну или личну 
дискриминацију међу понуђачима.нити дискриминацију која би 
произилазила из класификације делатности коју обавља понуђач, 
ЈЕДНАКОСТ ПОНУЂАЧА.  
Ha основу члана 76. став 6. наручилац одређује услове за учешће у поступку тако 
да 
ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне  
 
набавке. 
 
 



Питање бр.2 : 
Ha стр25/89 под ставком 12) Средства обезбеђења: 
Тражите да доставимо оригинал писмо о намерама банке за откљањање 
недостатака у гарантном року,то писмо достављамо no окончању посла. 
С обзиром да су сви понуђачи презаузети са банкарским гаранцијама молимо Вас 
да нам уважите ову ставку и промените да понуђачи доставе бланко соло меницу. 
Да ли ће те уважити да место писмо о намерама банке доставимо за гарантни рок, 
бланко соло меницу уредну регистровану и са свим пратећим садржајем. Сматрамо 
да смо овим путем указали на недостатке и грешке у конкурсној документацији на 
основу члана 63. став 2. ЗЈН и молимо Вас да за све горе наведено доставите 
одговоре и извршите измену конкурсне документације, или ћемо бити принуђени 
да поднесемо Захтев за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки на 
основу члана 149. став 3. ЗЈН. 
 
Одговори: 

1. Понуду морате поднети у складу са условима предвиђеним у конкурсној 
документацији где је јасно дефинисана вредност и број послова у погледу 
епоксидних подова. 

2. Не. Мора банкарска гаранција, јер имају у виду обим и вредност предметних 
радова и зато је неопходно да се поднесе банкарска гаранција. 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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