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ПРЕДМЕТ:  Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне  

          документације за припремање понуда за јавну набавку радова на енергетској санацији  

                     Ватрогасног дома у Новом Бечеју, у ул. Јаше Томића 11., ЈН бр. IV 04-404-38/2016. 

 

 

Комисија Наручиоца, образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на 

енергетској санацији Ватрогасног дома у Новом Бечеју, у ул. Јаше Томића 11.,, је дана 14.11.2016. 

године примила захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације за припремање понуда за предметну јавну набавку, те у складу са чланом 

63. став 2. Закона о јавним набавкама, одговара на примљени захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације за припремање понуда за предметну јавну набавку. 

 

 

Питање бр. 1.: 
Да ли ћете признати радове на замени столарије за референце с обзиром да та врста радова 

представља радове на повећању енергетске ефикасности, као и радове на крову с обзиром да су они 

предмет јавне набавке? 

 

Одговор:  

Наручилац је на стр. 12/52, 13/52 и 15/52 предметне Конкурсне документације прецизирао додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу пословног капацитета, као и начин њиховог 

доказивања: 
б) „Да је понуђач у периоду од од 2011 до 2015. године најмање једном годишње изводио радове исте или сличне 

     предмету јавне набавке (радови на уређењу екстеријера и ентеријера у циљу повећања енергетске ефикасности или  

     уређења фасада и унутрашњости објеката) на објектима са површином демит фасаде (или слично) не мањој од 400 m2; 

 

     доказ: Референт листа са најмање 5 (пет) закључених уговора (најмање по 1 уговор годишње) за радове исте или  

                 сличне предмету ове јавне набавке (радови на уређењу екстеријера и ентеријера у циљу повећања енергетске  

                 ефикасности или уређења фасада и унутрашњости објеката) на објектима са површином демит фасаде (или  

                 слично) не мањој од 400 m2, са Потврдама (датe у Конкурсној документацији) за наведених најмање  5 (пет)  

                 закључених уговора и најмање  5 (пет)  наведених, закључених уговора;“ 

 

Сходно одредбама предметне Конкурсне документације, понуђачу се могу признати референце о 

изведеним радовима, који су исти или слични радовима који су предмет ове јавне набавке (радови на 

уређењу екстеријера и ентеријера у циљу повећања енергетске ефикасности или уређења фасада и 

унутрашњости објеката), па самим тим и референце о изведеним радовима на замени столарије, као и 

радови на крову, уколико је понуђач на истом објекту поред наведених радова (на замени столарије, 

радова на крову) извео и радове на изради демит фасаде (или сличне) на површини не мањој од 400 

m2. 

 

 



 

 

 

Питање бр. 2.: 

Да ли као доказ за референце можемо доставити потврде на другим обрасцима које садрже све 

податке из потврде за референце из конкурсне документације? 

 

Одговор:  

У вези напред постављеног питања, обавештавамо Вас да је у поглављу V Предметне Конкурсне 

документације - Услови за учешће у поступку набавке из чл. 75 и 76., у тачци Б, под ред. бројем 6, 

подтач.  б), на стр. 15/52, наручилац јасно прецизирао услов за учешће у поступку набавке, односно 

да су Потврде које понуђачи треба да доставе - дате у Конкурсној документацији: 
                    „доказ: Референт листа са најмање 5 (пет) закључених уговора (најмање по 1 уговор годишње) за радове  

                      исте или сличне предмету ове јавне набавке (радови на уређењу екстеријера и ентеријера у циљу повећања  

                      енергетске ефикасности или уређења фасада и унутрашњости објеката) на објектима са површином демит  

                      фасаде (или слично) не мањој од 400 m2, са Потврдама (датe у Конкурсној документацији) за наведених  

                      најмање  5 (пет) закључених уговора и најмање  5 (пет)  наведених, закључених уговора;“ 

                     

Напомињемо да је у наведеном поглављу предметне Конкурсне документације, на стр. 18/52, дат 

образац Потврде (поглавље V. 3. Образац референт листе и Потврде), са напоменом да: „Дати 

образац потврде копирати, попунити и доставити (потписан и оверен од стране наручиоца / купца) уз 

сваки уговор (за најмање 5 уговора, одн. за сваку годину најмање по 1 уговор) наведен у обрасцу 

Референт листе, односно наручилац је прецизирао да се испуњеност услова везаних за пословни 

капацитет доказује, поред достављања уговора, и попуњеним обрасцима Референт листе и Потврда, 

који су дати у Конкурсној документацији.  

 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће у року од три дана од дана 

пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

припремање понуда за предметну јавну набавку, поставити на Порталу ЈН и интернет страници 

Наручиоца.  

 

                     Председник Комисије: 

        _______________________ 

                Драган Раушки 

                                                                   

 

 


