
 

 

Наручилац 

Библиотека града Београда 

Кнез Михаилова бр. 56 

11000 Београд 

Датум: 31.10.2016. године 

Деловодни број: 04-482 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације 

у поступку јавне набавке мале вредности радова – радови на замени крова и пратећи 

грађевински и електро радови на централном објекту на Новом Београду и радови на поправци 

кровног покривача и замени оштећених делова на централном  објекту у Земуну, број јавне 

набавке 1.3.2/2016 

 

 

Дана 28.10.2016. године достављен је захтев за додатним информацијама и 

појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке следеће 

садржине: 

 

 „Да ли ће бити прихваћене типске потврде издате од стране инвеститора који доказују 

неопходан пословни капацитет, уместо Обрасца XIII – Потврда референца коју сте дали у 

склопу конкурсне документације?  

 

 

 Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у 

предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 19.), дана 

31.10.2016. године Комисија даје следећи: 

 

 

О Д Г О В О Р 

 

У Конкурсној документацији  у предметном поступку јавне набавке у делу: V   УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА - стоји  да: 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона и то:  
 

3) Услов да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом  за учешће у поступку 

предметне јавне набавке и то: 

- да је понуђач у периоду од претходних пет година, рачунајући до дана објављивања 

позива за подношење понуда,  квалитетно и без примедби, извео сличне или исте радове 

у вредности од минимум 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Докази: 
Наведени услови доказују се достављањем следећих доказа, који прате реализоване радове на 

референтним објектима: 

- Списак (рефернтна листа понуђача – Образац XII) изведених радова (за претходних пет 
година, рачунајући до дана објављивања позива за подношење понуда) 



- Потврда/ референца на Обрасцу према моделу из ове конкурсне документације – Образац XIII 

(потписује и оверава печатом референтни наручилац)  

- Фотокопије уговора са припадајућим евентуалним анексима, који прате реализоване радове 

на референтним објектима, закљученим са референтним наручиоцем и окончане ситуације, 

потписана и оверена од стране извођача, стручног надзора и наручиоца. 

 -Фотокопија Записника о квалитативном прегледу и пријему изведених радова на 

референтном објекту, из којих се недвосмислено може установити да је понуђач извео радове 

на објекту. Наведени доказ мора бити из траженог периода. 

 

Наручиоцу у овом тренутку није позната садржина „типске потврде издате од стране 

инвеститора“. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 у поступку јавне набавке мале вредности радова –  

број јавне набавке 1.3.2/2016 

образована Решењем бр. 04 - 337 од 09.09.2016. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


