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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 конкурсне документације за  јавну набавку  
                    радова-Одржавање објеката високоградње, по партијама, 
                    у отвореном поступку, број набавке 34/2019 
 
 
Питање бр. 1:  
„На страни број 55 тачка 10.3 конкурсне документације наведено је да је обавезно да 
понуђач изврши обилазак и преглед објекта на којем ће се изводити радови и да ће 
понуда која не садржи Образац број 14 бити одбијена као неприхватљива.  
Скрећемо пажњу наручиоцу да обилазак локације не може бити дефинисан 
као обавезни или додатни услов, па самим тим ни као битан недостатак понуде којим 
би наручиоц могао понуђачу да одбије понуду као неприхватљиву уколико понуђач не 
изврши обилазак. Такође напомињемо наручиоцу да је став републичке комисије по 
питању дефинисања услова обиласка локације јасан и образложен у многим 
поступцима жалби понуђача, што се може и прочитати у решењу републичке комисије 
број 4-00-85/2016 од 15.03.2016. године. Молимо вас да у складу са свим горе 
наведеним обилазак локације дефинишете као могућност за заинтересоване 
понуђаче а не као додатни услов.“ 
 

Одговор бр. 1: 
Понуђачу је остављена могућност да, како би саставио прихватљиву понуду, уз  
претходну најаву, уз присуство представника Наручиоца, изврши обилазак и  
преглед објекта на којем ће се изводити радови („Измена и допуна конкурсне  
документације за  јавну набавку радова-Одржавање објеката високоградње, по  
партијама, у отвореном поступку, број набавке 34/2019 бр. 24/2019-1517 од  
19.06.2019. године). 
 

Питање бр. 2. 
„Партија 4: Санација крова радничког коначишта Земун: 
У конкурсној документацији, као услов за пословни капацитет је наведено да се тражи 
да је: "понуђач успешно изводио исте или сличне радове у истом 
или сличном обиму". Да ли покривање црепом и покривање надстрешнице изнад 
пијаце лимом спадају у сличне радове? Такође, да ли обим радова преко 750 m² 
спада у сличан обим?“. 
 

Одговор бр. 2: 
У предмеру радова за Партију 4 наведене су радне операције које је неопходно 
извести на санацији крова радничког коначишту у Земуну. Конкурсном 



 

 

 

 

документацијом је захтевано да понуђач достави доказ да располаже 
неопходним пословним капацитетом, да je у предходнe 3 године (2016, 2017. и 
2018.) понуђач успешно изводио исте или сличне радове у истом или сличном 
обиму на најмање три јавна објеката. 
За наручиоца је прихватљива референца која садржи исте или сличне радове, 
уколико понуђач достави доказ да је те радове извео квалитетно (самим тим и 
прихватљиви су и радови по врсти и обиму  који су наведени у питању). 
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