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Број: 5.2.-30652 

Дана: 20.11.2017. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са I фазом квалификационог поступка јавне набавке велике вредности услуга у 

области водопривреде и то услуга израде техничке документације за грађење, 

реконструкцију, адаптацију и санацију  мреже и објеката водовода и канализације, ЈН 

број 25/17-С, за који је Позив за подношење пријава објављен на Порталу јавних набавки 

дана 25.10.2017. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

У обрасцима потврда (образац број 4) тражи се потпис овлашћеног лица инвеститора 

крајњег корисника. 

 

Неке од наших референци су рађене у оквиру пројеката који се реализују по принципу 

"кључ у руке" где смо имали уговоре са извођачем радова за потребе пројектовања (на 

пројекту смо били ангажовани као подизвођачи за пројектовање). Да ли за ове 

референтне пројекте потврду потписује Извођач радова са којим имамо уговор и који је 

корисник наших услуга или Инвеститор. 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

У трећем одељку конкурсне документације, део у вези са додатним условима за учешће, 

тачка 2. додатни услов неопходног пословног капацитета, став 1. дата је следећа 

напомена: 

 

Уколико је подносилац пријаве у овом поступку јавне набавке извршио услуге у 

претходном референтном периоду као подизвођач главног пружаоца услуге, а за потребе 

одређеног Инвеститора као крајњег корисника услуга, потребно је да у пријави приложи 

потврду коју му је издао тај Инвеститор као крајњи корисник услуга. 

 

У складу са наведеним, Потврду – референцу у складу са обрасцем 4. из конкурсне 

документације, издаје, потисује и оверава Инвеститор као претходни референтни 

наручилац и крајњи корисник услуга/крајњи корисник услуга пројектовања у оквиру 

пројекта изведеног по систему „кључ у руке“.  

 

Из тих разлога се и у Потврди у складу са обрасцем 4. из конкурсне документације, 

између осталог заокружује начин извршења услуга (самостално, као члан групе, као 

подизвођач), те наводи вредност извршених услуга које је извршио извршилац ком се 

издаје потврда, као и укупна вредност извршених услуга/уговора (ако извршилац услуге 

није извршавао услуге самостално/ако је уговор поред услуга обухватао и радове). 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 25/17-С                                                                               


