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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.1 

 

  Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 18.07.2018.године, у 

писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку радова санација мокрих чворова  објектима у 

надлежности Управе  ( ЈН OП 22/2018), у оквиру кога је поставило следећe питањe: 

 

Питање бр.1 

 

Као додатни услов за пословни капацитет тачка 4.1.2. додатни услови, Р.б.2- Захтевате да 

понуђач поседује искуство у извођењу грађевинско-занатских и инсталатерских радова 

,минималне вредности од 60.000.000,00 динара за период од претходне 3 година - 

стручне референце за период од 2015. до 2017.године. 

 

Интересује нас да ли прихватате стручне референце ако понуђач има закључене уговоре 

у 2014. години, а радови и окончана ситуација су завршени у 2015. год.  

Односно ако понуђач има закључене уговоре у 2017. години, а радови и окончана 

ситуација су завршени у 2018. год. пре дана објаве позива. 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

          Одговор на питање бр.1. 

Не прихвата, јер је Наручилац  код доказ за пословни капацитет у конкурсној 

документацији на страни 32/125  тачка 4.2.2. јасно навео да период за уговоре и 

окончане ситуације којим се потврђују да је извео грађевинско-занатске и инсталатереске 

радове  је период од 2015.-2017.година. 

 

             Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне 

документације.   

    Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  ,у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
  

 


