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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН OП бр. 404-135-16/18-IV , 404-135-17/18-IV и 404-

135-19/18-IV  а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник 

РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-

135-2/18-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-135/18- IV 

Радови на доградњи са реконструкцијом, адаптацијом и санацијом Геронтолошког центра 

"Срем" 

404-135-22/18-IV 

 

1 Питање:  

 

У конкурсној документацији, у делу фасадерских радова 

IX ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

наведено је да је потребно је приложити сертификат ETAG 004, као доказ испитаности 

комплетног фасадног система. 

  

Молимо Наручиоца за појашњење када се тражени сертификат доставља/прилаже, односно да 

ли се исти доставља после изведене фасаде 

 

Одговор:  

  

Тражени сертификат потребно је доставити заједно са конкурсном документацијом 

2 Питање: 

Дана 13.11.2018. Наручилац је на Порталу јавних набавки објавио документ под називом 

''Додатно појашњење, информације и одговоре'', а у вези са захтевом за додатним 

информацијама и појашњењем конкурсне документације заинтересованог лица.  

  

Истворемено Наручилац је изменио и допунио  конкурусну документацију за предметну јавну 

набавку. 

  

Као одговор на питање, одређен код Наручиоца у допису под редним бројем 10,  Наручилац је 

навео следеће: ''Одговор на питање се налази у изменама и допунама конкурсне 

документације.'' 

  

Молимо Наручиоца за појашњење да ли се у конкретној ствари мисли на измене и допуне 

конкурсне документације објављене на Поратлу јавних набавки дана 13.11.2018. 
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Одговор: 

Да, мисли се на измене и допуне конкурсне документације објављене на Поратлу јавних 

набавки дана 13.11.2018.године. 

 

3 Питање: 

У којем делу дописа, објављеног дана 13.11.2018. на Порталу јавних набавки под називом 

''Додатно појашњење, информације и одговоре'', се налази појашњење Наручиоца на питање 

заинтересованог лица: ''На чему је утемељено становиште Наручиоца да је тражени пословни 

капацитет: 

- да је вредност радова на уградњи столарије износила најмање 50.000.000 динара без ПДВ-а, 

када су радови на уградњи столарије само једна врста завршних грађевинско - занатских 

радова, без посебних специфичности уколико се изводе у објектима различите намене.''  

 

Одговор: 

Погледати појашњења кокурсне документације објављена 13.11.2018. одговор на питање број 

2 – први параграф 

4 Питање: 

Као један од додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке одређен је и 

услов да је понуђач „у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 

реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 250.000.000 динара без пореза на додату 

вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и 

инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на 

доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији објеката јавне намене од чега минимално 

50,000,000 динара без ПДВ-а на највише два уговора на уградњи столарије. 
  

Молимо Наручиоца за појашњење о којој столарији се ради? Да ли се ради о спољашњој или 

унутрашњој столарији, као и да ли је у циљу испуњавања траженог услова захтевана уградња 

столарије од одређене врсте материјала? 

 

Одговор: 

Наручилац ће прихватити све уговоре на уградњи столарије, како спољашње тако и 

унутрашње, непрецизирајући врсту материјала 

5 Питање: 

Будући да је Наручилац изменио и допунио конкурусну документацију осам дана пре истека 

за рока за подношење понуда, истичемо да је неопходно продужити рок за подношење 

понуда,  сходно члану 63. став 5. ЗЈН. 
  

Ценећи извршене измене и допуне конкурусне документације потребно је да новоодређени 

рок за подношење понуда буде примерен, како би заинтересована лица била у могућности да  

припреме прихватљиву понуду у смислу члана 3. став 1. тачка (33) ЗЈН. 

 

Одговор: 

Наручилац је продужио рок за подношење понуда до 26.11.2018.године.  

6 Питање: 

Поштовани,  

У складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама овим путем Вам указујемо на уочене 
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незаконитости и неправилности у поступку јавне набавке број 404-135/18-ИВ Радови на 

доградњи са реконструкцијом, адптацијом и санацијом Геронтолошког центра "Срем". 

 

1. У додатним појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке 

13.11.2018. године сте на постављено питање број 2 дали одговор да Извођач може издати 

потврду подизвођачу у циљу доказивања пословног капацитета. 

 

Скрећемо Вам пажњу да на овај начин кршите одредбе Закона о јавним набавкама и Закона о 

планирању и изградњи који дефинишу појам наручиоца и инвеститора, а то свакако не може 

бити извођач радова који ангажује подизвођача. Ову незаконитост додатно може отежати 

ситуација када је подизвођач изводио радове закључене између наручиоца и извођача по 

основу јавне набавке, а није био номиновани подизвођач.  

 

Доказ који сте захтевали у конкурсној документацији, а то је ПОТВРДА НАРУЧИОЦА, на 

јасан и недвосмислен начин дефинише ко мора да изда потврду. То свакако не може бити 

извођач, него искључиво наручиоц. 

 

Оваквим одговором ви стварате могућност да се било ко од понуђача може евентуално 

жалити на непрецизно дефинисану конкурсну документацију и да због тога не може трпити 

штетне последице што ће представљатии основ за подношење захтева за заштиту права на 

одлуку о додели уговора. Такође, оваквим одговорима доводите у заблуду заинтересована 

лица, сугеришете у одговорима да поступају супротно важећим правним актима што 

представља радњу наручиоца на коју се понуђачи могу жалити у свим фазама поступка. 

 

Као прилог нашим тврдњама достављао Вам Решење Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки којим се недозвољава Извођачу да издаје потврде о изведеним 

радовима. 

 

Молим Вас да прилагодите услове из конкурсне документације, пре свега одговоре на 

постављена питања Закону о јавним набавкама и Закону о планирању и изградњи. 

 

Молимо Вас да указивање на незаконитости и недостатке објавите у целости. 

 

 Одговор: 

 

Приликом стручне оцене понуда Комисија ће признавати референце само у случајевима ако 

правно лице које је издало потврду и понуђач јесу у смислу Закона о јавним набавкама, 

Закона о планирању и изградњи или нпр FIDIC-овим условима уговарања у односу 

Наручилац посла и Извођач радова. На траженом обрасцу потврде о референтним радовима је 

из тог разлога и наведено да се између осталог дефинише И начин поступања у референтним 

радовима (главни извођач, подизвођач, члан групе). 

 

Достављено Решење Републичке Комсиије не третира положај подизвођача. 

 

                               KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    БР.РЕШЕЊА 404-135-2/18-IV 


