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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 
 

                  Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије број 124/12 и 

68/15) у даљем тексту: Закон, достављамо одговоре на постављена питања у поступку 

јавне набавке добара,  ЈН 93/15 – извођење радова на инвестиционом одржавању смештаја 

у Стационару 2, Младеновац. 

 

Питање број 5: 

 

Поштовани, 

Обраћамо Вам се са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр 
93/15, извођење радова на инвестиционом одржавању смештаја у стационару 2 
Младеновац. 

 

На страни бр. 14. Тендерске документације се наводи следеће: 

 

„Референтна листа мора да зaдoвoљaвa слeдeћe услoвe: 

 

а.  Релевантан период за понуђачке референце: 

да је у периоду од три године пре дана објављивања позива на Порталу јавних набавки 

закључио и реализовао бар један уговор о радовима који су предмет јавне набавке – 

грађевинско занатски радови на инвестиционом одржавању објеката у високоградњи. 

б. Рeфeрeнцa ћe сe узимaти у oбзир aкo je прeдмeт рeфeрeнцe пo тeхничким зaхтeвимa 

исти или бољи - сложенији од прeдмeта ове јавне набавке, односно, из области грађевинских 

и занатских радова на објектима високоградње, а појединачна вредност уговора, није мања 

од 10.000.000, 00 динара без ПДВ.“ 

 

Затим на страни бр. 21: 



 

 

 

 

7. 

Референце понуђача  

 

 

 

 

Списак референтних набавки понуђача са доказима 

да су исте реализоване (потврде наручиоца о 

извршеним набавкама или окончане ситуације). 

Минимум један реализован уговор у вредности од 

најмање 10.000.000,00 динара на грађевинско 

занатским радовима на објектима у високоградњи. 

 

И на страни бр. 28 (образац бр. 8) 

 

УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ ЈЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДАН ИЗВРШЕН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ 
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ОД 3 (ТРИ) ГОДИНЕ НА 
ОБЈЕКТИМА ВИСОКОГРАДЊЕ, У ТРАЖЕНОЈ МИНИМАЛНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД 10.000.000,00 
ДИНАРА БЕЗ ПДВ. 

ПИТАЊЕ: С обзиром на све наведено, да ли се као референца прихвата извођење грађевинско 

занатских радова на изградњи инвестиционог објекта високоградње. 

 

 

Одговор број 5: 

 

Да, као референца се прихвата и извођење грађевинско занатских радова на инвестиционој 

изградњи објекта, јер је природа радова иста у свим случајевима, без обзира за коју 

намену се радови изводе. 

 

 

 

Овај одговор је саставни део конкурсне документације. 

 

 

Младеновац 29.01.2016. 

 

 

Комисија за ЈН 93/15 

 


