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БРОЈ:404-152/2014

ДАТУМ:26.јуна 2014.године

Предмет: додатнe информације или појашњења бр.1-П1 и П3 у вези са
припремањем понуде за јавну набавку радова – капитално одржавање зграда и
објеката, обликоване по партијама од 1 до 3, и то за Партију 1. и Партију 3. – ЈН ОП
17/2014
Дана 25.06.2014.године примили смо mail којим заинтересовано лице тражи
додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова –
капитално одржавање зграда и објеката, обликоване по партијама од 1 до 3, и то за
Партију 1. и Партију 3. – ЈН ОП 17/2014, у оквиру којег су постављена следећа питања
у вези Пословног капацитета:
1.Списак најважнијих изведених радова на одржавању зграда и објеката –
грађевинско-занатски радови (минимум вредности од 3.000.000,00 динара) за период
од 6 (шест) година- 2008-2013.Да ли се мисли на укупну вредност радова од мин.
3.000.000,00 динара за радове изведене у протеклих шест година (збирно)?
2.Да ли се мисли на вредност радова од мин. 3.000.000,00 дин. по уговору, за
радове изведене у периоду од 2008-2013.године?
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12) Комисија за јавну набавку припремила је додатне
информације или појашњења:
1.У делу 5) тачка 5.1.2., 5.2.2. и 5.3.2. Конкурсне документације одређени су
додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке.За Пословни капацитет
, као додатни услов и у Партији 1. и у Партији 3., тражи се да понуђач поседује
искуство
у
извођењу
грађевинско-занатских
радова,
минималне
вредности
3.000.000,00 динара за период од 6 година - стручне референце за период од 2008. до
2013.године а исти се доказује, сходно тачки 5.4.2., Списаком најважнијих изведених
радова на одржавању зграда и објеката – грађевинско-занатских радова
(минимум вредности од 3.000.000,00 динара) за период од 6 (шест) године – 20082013, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца (ОБРАЗАЦ СПИСАК
НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА) потписаним и овереним од стране понуђача
(оригинал потпис и печат) и стручним референцама – потврдама (ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ)
које прате списак најважнијих изведених радова, потписаним и овереним од старне
издаваоца потврде (оригинал потпис и печат), са прилагањем копија уговора и копија
оверених окончаних ситуација (прва и последња страна).
Из наведеног произилази да се тражи минимална вредност од 3.000.000,00
динара (збирно) за период од 6 година односно минимум 3.000.000,00 динара за
период од 2008 до 2013.године.
2.Минимално захтевана вредност радова од 3.000.000,00 динара не односи се
појединачно по уговору, него на цео период од 2008 до 2013.године.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12) Наручилац доставља одговор у писаном облику занитересованом лицу и
истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs.

Комисија:
1.Јелена Шкорић, члан
2.Ана Поњичан, члан
3. Жељко Чанак, члан
4.Ивана Секулић, члан

