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Број: 5.2.-30235 

Дана: 15.11.2017. 

 

 

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: 

 

Конкурсном документацијом је предвиђено да се Пословни капацитет доказује Листом 

извршених услуга (Образац бр. 3), као и Потврдом крајњег корисника (Образац бр. 4). 

Обрасцем бр. 4 предвиђена је форма исте која није адекватна за овај обим траженог 

пословног капацитета, као и за врсту тражених референци. Наиме, тражено је да понуђач 

мора да докаже да је у периоду од претходних 5 година до дана подношења пријаве 

извршио услуге израде техничке документације за грађење, реконструкцију, адаптацију 

и санацију мреже објеката водовода и канализације у укупној вредности од минимум 

70.000.000,00 без ПДВ-а, од којих најмање 5 услуга има вредност већу од 5.000.000,00 

динара.  

  

1. С обзиром да је сума која је захтевана огромна, и да је сигурно потребно да потенцијални 

понуђачи доставе веома велики број доказа о урађеним пословима који се траже, а велика 

већина њих има доста уговора закључених са истим наручиоцима, постављамо питање 

да ли ће се уважити потврда у слободној форми, тј. ако се у истој потврди која је 

назначена на истог наручиоца поброје сви послови  које је понуђач радио за тог 

наручиоца? Подсећамо да су се такве потврде признавале у ажурирању квалификације 

која је објављена прошле године, као и пре 4 године када се расписала квалификација. У 

тим потврдама слободне форме било је могуће да се сви послови који су рађени за истог 

наручиоца поброје у једној истој потврди, и било је прихватљиво да се наведе: 

Референтни наручилац, Опис извршене услуге, Година извршења услуге, и Вредност 

извршене услуге без ПДВ-а. 

  

2. Надаље форма потврде из Обрасца бр. 4 није добра из још једног разлога. Велики број 

послова израде предметне документације је рађен у оквиру послова у којима је рађена и 

изградња по тим пројектима (инжењеринг-кључ у руке), а образац бр. 4 не оставља 

могућност да се докажу такве врсте послова. Да ли ће се и из овог разлога уважити 

потврде у слободној форми? 

 

Из свега горе изнетог сматрамо да наручилац треба да поништи обавезну форму обрасца 

4. и да остави могућност да понуђачи доставе доказе о извршеним пословима у слободној 

форми, а како је то било предвиђено пре годину дана у оквиру поступка ажурирања 

квалификације, као и пре 4 године када је квалификациони поступак био расписан први 

пут. 
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ОДГОВОР бр. 1: 

 

Taчком 3.2. другог одељка конкурсне документације, став 1. одређено је следеће: 

 

Пријаву треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима 

који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ 

(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити 

оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање подносиоца пријаве. 

 

Истоветна одредба је била наведена и у претходном квалификационом поступку за исти 

предмет јавне набавке ЈН број 17/13-С, а на који се позива заинтересовано лице и са којим 

пореди поступак који је предмет ових додатних појашњења. 

 

У складу са наведеним, подносилац пријаве, подноси пријаву на обрасцима из  конкурсне 

документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим 

у конкурсној документацији, што важи и за Образац бр. 4.- Потврда – референца. 

 

Образац бр. 4.- дат у конкурсној документацији у потпуности одговара услугама које су 

предмет квалификационог поступка ЈН број 25/17-С. 

 

С тим у вези, подносилац пријаве има као прву могућност, могућност да потврду 

референце достави на обрасцу Обрасцу бр. 4.- из конкурсне документације  и то тако што 

ће образац копирати по потреби у већем броју примерака и тако доставити за све 

инвеститоре – крајње кориснике услуга и све референтне услуге које је за те инвеститоре 

извршио. 

 

Даље, подносилац пријаве има као другу могућност, могућност да потврду референце 

достави на обрасцу који ће у свему одговарати Обрасцу бр. 4.- из конкурсне 

документације у смислу да исти мора садржати:  

 податке о инвеститору – крајњем кориснику услуга (назив, седиште, телефон, 

законски заступник или овлашћено лице и функција код инвеститора),  

 назнаку да се потврда даје под кривичном и материјалном одговорношћу,  

 податке о извршиоцу (назив и седиште),  

 период извршења услуга (од - до тачан период - дан, месец, година),  

 начин извршења услуга (самостално, као члан групе, као подизвођач),  

 назив и опис извршених услуга,  

 назив и опис објекта на ком су услуге извршене,  

 основ извршења услуга (број и датум уговора/наруџбенице/рачуна),  

 вредност извршених услуга које је извршио извршилац ком се издаје потврда,  

 укупну вредност извршених услуга/уговора (ако извршилац услуге није 

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

 потврду инвеститора да је извршилац поштовао своје уговорне обавезе (уговорне 

рокове, квалитет извршених услуга и слично),  

 податке о лицу за контакт код инвеститора (име и презиме, радно место, контакт 

телефон и адреса електронске поште),  

 датум и место издавања потврде,  
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 печат и потпис законског заступника или овлашћеног лица инвеститора. 

 

Наведени подаци су неопходни за достављање у циљу утврђивања свих чињеница које 

су битне за оцену референци у складу са дефинисаним условом пословног капацитета из 

конкурсне документације, као и ради утврђивања веродостојности и тачности издате 

потврде. 

 

Потврда може садржати и друге податке које инвеститор даје у вези са услугама које су 

биле предмет извршења. 

 

Овако достављена потврда се може односити на једну или више извршених услуга код 

истог инвеститора. 

 

Такође, уколико су услуге израде техничке документације извршаване у оквиру послова 

у којима је уговорена и изградња по тој техничкој документацији, образац потврде мора 

садржати све податке који су напред наведени, а може садржати и друге податке које 

инвеститор даје у вези са услугама и радовима који су били предмет извршења. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 25/17-С                                 

                                                                                          


