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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 3
за јавну набавку материјала за одржавање ел. инсталација и расвете
у отвореном поступку, по партијама,
са предлогом за закључење оквирног споразума
јавна набавка број 25/2018

ПИТАЊЕ БР. 1: Постовани, да ли је као доказ пословног капацитета могуће доставити
Потврде о референтним набавкама које већ имамо потписане, а садрже податке које су тражене
конк.документацијом, и коришћене су за друге Јавне набавке, с обзиром да је по Решењу
Републичке комисије за заштиту права број 4-00-478/2016 од 15.06.2016. неоспорно да то
потврђује пословни капацитет, тј да се из потврда може утврдити испорука предмета јавне
набавке?
ОДГОВОР БР. 1:
Наручилац ће, како би омогућио што је могуће већу конкуренцију, као доказ пословног
капацитета, захтеваног предметном јавном набавком број 25/2018 – набавка материјала за
одржавање ел. инсталације и расвте у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за
закључење оквирног споразума, прихватити потврде о референтним набавкама, које су
коришћене за друге јавне набавке, али под условом да се односе на исти предмет јавне набавке,
тј. на тражени материјал, који је предмет јавне набавке број 25/2018, као и на исти период,
захтеван конкурсном документацијом.
ПИТАЊЕ БР. 2: Поштована Комисијо, обраћамо се са захтевом за додатним појашњењем за
ЈН 25/2018.
У тачки 2 Пословни капацитет навели сте: Понуђач је у дужан да, уз понуду, за партију/е за
коју/е подноси понуду, достави доказ да располаже неопходним пословним капацитетом,
односно да је у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.) извршио испоруке
добара, примерене предметној јавној набавци, у уговореном року и кавалитету у збирном
износу који је једнак или већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а, најмање у једној од
претходне три обрачунске године (збирни износ свих референц листи мора бити једнак или
већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а).
У складу са ЗЈН требало би да се обухвати период од три године од дана објављивања јавног
позива.
Питање: Да ли прихватате потврде из 2018 године.
Уколико је одговор потврдан, молимо Вас да измените конкурсну документацију у складу са
изменом и померите рок за доставу понуда.
ОДГОВОР БР. 2: Чланом 77. став 2, тачка 1 Закона о јавним набавкама је наведено да, као
доказ пословног капацитета, наручилац може захтевати од понуђача да достави списак
испоручених добара за период који није дужи од пет година за добра, са износима, датумима и
листама купаца, односно наручилаца.
Наручилац је у конкурсној документацији навео да је понуђач дужан да, уз понуду, за партију/е
за коју/е подноси понуду, достави доказ да располаже неопходним пословним капацитетом,
односно да је у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.) извршио испоруке
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добара, примерене предметној јавној набавци, у уговореном року и кавалитету у збирном
износу који је једнак или већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а, најмање у једној од
претходне три обрачунске године (збирни износ свих референц листи мора бити једнак или
већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а).
Наручилац ће, како би омогућио што је могуће већу конкуренцију, поред потврда за наведени
поериод, прихватити и потврде о испоруци добара, примерених предметној јавној набавци, из
2018. године и то за испоруке извршене до датума објављивања јавног позива на Порталу
јавних набвки, за предметну јавну набавку број 25/2018 - набавка материјала за одржавање ел.
инсталације и расвте у отвореном поступку, по партијама, са предлогом за закључење оквирног
споразума.
Наручилац ће, у складу са наведеним, извршити измене конкурсне документације.
ПИТАЊЕ БР. 3: Поштовани, Молим Вас да ми за потребе ЈН бр. 25/2018 дате одговоре на
следеће питање: поз.бр. 13 Склопка диференцијална – ФИД 63/1А – На тржишту не постоји
ФИД Склопка 63/1А, постоје склопке које имају прекидну моћ на 0,5А, 0,3А, 0,1А и 0,03А.
Молим Вас да дате исправну прекидну моћ за наведену ФИД Склопку
ОДГОВОР БР. 3: Прекидна моћ за позицију под редним бројем 13 из техничке спецификације
за Партију 2 – Материјал за електричне инсталације и то: Склопка дифернцијана –FID 63 је
0,5А.
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације за позицију број 13 из
техничке спецификације за Партију 2 – Материјал за електричне инсталације.
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