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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 10. јула 2017. године,  
даје  

 

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

 
 
1.  Питање:  
 
ДОДАТНИ УСЛОВ Да је понуђач у периоду који није дужи од 5 година од дана објављивања 
Позива за подношење понуда, на најмање 3 објекта високоградње јавног карактера 
(административно-пословни, хотелско –угоститељски, болнице и сл.) извео радове на 
адаптацији, санацији, реконструкцији или доградњи постојећих објеката на којима су 
били обухваћени радови на термотехничким инсталацијама климатизације, грејања и 
хлађења, од којих је најмање један објекат укупне бруто . 
Питање: Позив је објављен: 22.06.2017. Период од 5 година пре објављивања јавног 
позива је 22.06.2012 – 22.06.2017.  
Да ли ће се сматрати прихватљивим референце за објекте који су започети, односно имају 
датум потписивања уговора пре 22.06.2012., али су завршени после овог датума, односно 
имају окончане ситуације и записнике са датумима у оквиру захтеваног интервала?  
 
ОДГОВОР : 
 
Сматраће се прихватљивим референце за објекте који су започети, односно имају датум 
потписивања уговора пре 22.06.2012., али су завршени после овог датума, односно имају 
окончане ситуације и записнике са датумима у оквиру захтеваног интервала?  
 
 
2. Питање: 
 
ДОДАТНИ УСЛОВ Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора у укупном 
износу од 30.000.000,00 динара, од којих један мора бити са минимално уговореном 
вредношћу од 10.000.000,00 динара, у периоду од 3 године рачунајући од дана 
објављивања позива за подношење понуда.  
Питање: Период од 3 године пре објављивања јавног позива је 22.06.2014 – 22.06.2017.  



Да ли ће се сматрати прихватљивим референце за објекте који су започети, односно имају 
датум потписивања уговора пре 22.06.2014., али су завршени после овог датума, односно 
имају окончане ситуације и записнике са датумима у оквиру захтеваног интервала?  
 

 

 

ОДГОВОР : 
 

Сматраће се  прихватљивим референце за објекте који су започети, односно имају датум 
потписивања уговора пре 22.06.2014., али су завршени после овог датума, односно имају 
окончане ситуације и записнике са датумима у оквиру захтеваног интервала?  
 

3.  Питање:  
 
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Поред осталог наведеног захтева се прилагање: Копије уговора + 
окончане ситуације. 
Питање: Да ли је неопходно прилагати комплетне окончане ситуације или је довољно 
приложити прву и последњу страну уз одговарајућу рекапитулацију? 
 
ОДГОВОР : 
 
Конкурсном документацијом, за пословни капацитет су,  поред осталог, потребни  докази 
како је наведено:“копије уговора+окончана ситуација“. То значи да је потребно 
приложити комплетну окончану ситуацију. 
 
 
 
 
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    


