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Број: 5.2.-9661 

Дана: 01.04.2019. 

 

 

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

вези са поступком јавне набавке мале вредности - набавка и уградња прохромских 

мердевина са леђобраном и демонтажних мердевина са стопом, ЈН број 17/19, за који је 

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 27.03.2019. 

године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Молимо Наручиоца да потврди да ће Наручилац прихватити за испуњавање пословног 

капацитета испоруку и уградњу ограда, с обзиром да се ради о сличним браварским 

добрима од нерђајућег челика и да монтажа захтева исту технологију извођења радова 

као што захтева предмет јавне набавке.  

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Наручилац је додатни услова пословног капацитета који гласи: 

- да је у претходне три године рачунајући од дана објављивања позива за 

подношење понуда успешно извршио испоруку и уградњу мердавина, а све  у 

складу са предметом јавне набавке у вредности од најмање 2.100.000,00  динара 

без пдв-а 

одредио у складу са предметом јавне набавке који обухвата набавку и уградњу 

прохормских мердевина са леђобраном и демонтажних мердевина са стопом. 

 

Дати услова пословног капацитета је у потпуности у логичкој вези са предметом јавне 

набавке. 

 

С тим у вези, за Наручиоца није прихватљиво да наведени услова пословног капацитета 

понуђач доказује испоруком и уградњом ограда. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

 

Молимо Наручиоца да потврди да понуђач може да достави као доказ пословног 

капацитета Потврду оверену од стране Наручиоца са којим је закључио уговор, односно 

да потврду не мора да изда крајњи корисник, с обзиром на кратак рок предају понуде, а 

да су при томе крајњи Корисници углавном јавна предузећа, те да у овако кратком року 

није могуће исходовати Потврде од њих. 

 

ОДГОВОР бр. 2: 

 

Као доказ испуњености неопходног пословног капацитета у конкурсној документацији 

је захтевано: 

- потписан и печатом оверен Образац бр. 9 - Референтна Потврда (Образац 

потписује и оверава претходни Наручилац – крајњи Купац)  
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У складу са наведеним и имајући у виду садржину обрасца бр. 9. датог у конкурсној 

документацији, неопходно је да понуђач у понуди приложи образац Потврде – Референце 

издат од стране претходног Наручилац као крајњег Купца, који ће на тај начин потврдити 

да је понуђач за потребе тог Наручиоца као крајњег Купца квалитетно и у року испоручио 

и уградио мердевине које су предмет јавне набавке. 

 

С тим у вези, за Наручиоца није прихватљиво да наведени услов пословног капацитета 

понуђач доказује Потврдом – Референцом издатом од стране претходног Наручиоца који 

није крајњи Купац предметних мердевина, имајући у виду да такав претходни Наручилац 

ни не може потврдити да је понуђач квалитетно и у року испоручио и уградио мердевине 

крајњем Купцу. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 17/19  

                                                                                          


