
 

Музеј Југославије, Београд 
Ботићева 6, 11000 Београд, Србија, www.mij.rs 
тел: (011) 3671485, email: info@mij.rs 
Матични број: 17156390, ПИБ: 100287514 

04 број 183-30/17 
Београд, 17. 07. 2017. године 
 

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 17. јула 2017. године,  
даје  

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

 
 
1. ПИТАЊE: 
„У делу додатни услови пословни капацитет навели сте : 
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 граневинске површине преко 
5.000 м који се доказује  
Списком референтних објеката са називима наручилаца посла са којима је понунач 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. 
Наше питање гласи: 
Да ли ће се  уместо записника комисије за технички преглед признати записник о 
примопредаји радова и коначном обрачуну?“ 
 
ОДГОВОР: 
У делу додатних услова 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. 
 
На основу наведеног, Наручилац неће прихватити записник о примопредаји радова и 
коначном обрачуну. 
 
 
 
 



2. ПИТАЊА: 
У оквиру Додатних услова које мора да испуни понуђач који учествује у поступку јавне 
набавке наводи се:  

 ДОДАТНИ УСЛОВИ  НАЧИН ДОКАЗИВАЊА  

2  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 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 хлаñења, од којих је најмање један 
објекат укупне бруто граñевинске 
површине преко  

5.000м2 

- Списак референтних објеката са 

називима наручилаца посла са којима је 

понуñач 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  

Молимо Вас да нам одговорите: 
 
1) Да ли ће бити сматрана прихватљивом и исправном референца коју је понуђач стекао 
на изградњи објеката јавног карактера, која обухвата радове на термотехничким 
инсталацијама климатизације, грејања и хлађења изведене у периоду не дужем од 5 
година? 
 
ОДГОВОР: 
Неће  бити сматрана прихватљивом и исправном референца коју је понуђач стекао на 
изградњи објеката јавног карактера, која обухвата радове на термотехничким 
инсталацијама климатизације, грејања и хлађења изведене у периоду не дужем од 5 
година. 
 
2) Имајући у виду да је најчешћа пракса да инвеститори за реконструкције, адаптације и 
санације објеката не врше технички преглде радова већ само технички пријем , односно 
примопредају радова, молимо Вас да нам одговорите да ли ће бити сматрана 
прихватљивом и исправном референца коју је понуђач стекао на реконструкцији, 
адаптацији или санацији објекта за који може да приложи потврду инвеститора и 
записник о техничком пријему, односно примопредаји радова? 
 
ОДГОВОР: 
Неће  бити сматрана прихватљивом и исправном референца коју је понуђач стекао на 
реконструкцији, адаптацији или санацији објекта за који може да приложи потврду 
инвеститора и записник о техничком пријему, односно примопредаји радова. 
 
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                                                                             


