
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 09.11.2018. године 
 

 

 
Одговори на питања у вези са јавном набавком, ЈН 37/2018 – Извођење радова на изградњи 

објекта филијале Нови Сад  
  

 

Питање 1: Један од додатних услова у погледу пословног капацитета понуђача и доказ за исти, гласе:  
„ц. да је у претходних 5 (пет) година (рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда) 

извео радове на заштити темелјне јаме: 
• на минимум 2 (два) објекта (стамбени, пословни и стамбено-пословни) који имају 

минимум две подземне етаже (подрум, сутерен).“ 

 „ц. Доказује се достављањем: 
- грађевинске или употребне дозволе; 

- уговора о предметном послу са евентуално припадајућим анексима; 
- окончаном ситуацијом или привременом ситуацијом не мањом од 90% вредности целог уговора по 

предметном послу, са рекапитулацијом извршених радова по врсти радова, овереном од стране надзорног 
органа; 

- референц листа о изведеним радовима (Образац XIII); 

- потврдом наручиоца посла о квалитетно изведеном послу у уговореном року, обиму и квалитету за сваки 
објекат посебно (Образац XVI). 

1. Да ли ћете као доказ о изведеним предметним радовима прихватити потврду наручиоца о квалитетно 
изведеном послу у уговореном року обиму и квалитету којом се потврђује да је понуђач извео предметне 

референтне радове (наравно уз достављени уговор и грађевинску дозволу) и привремену ситуацију која је 

мања од 90% вредности целог уговора, уколико се цео уговор односи на изградњу објекта која је још у 
току, али су референтни радови завршени у складу са уговореном динамиком, обимом и квалитетом? 

Имајте у виду да су радови на заштити темељне јаме основна група радова која се према технологији 
извођења радова на изградњи било ког објекта мора најпре изводити (дакле, пре зидања зидова и уопште 

израде конструкције објекта, а да не помињемо тек завршне радове у грађевинарству), из ког разлога се 

на несумњив начин може доказати да је неки извођач радова извео предметне радове у уговореној 
динамици (року), обиму и квалитету, а да један од доказа за такву неспорну чињеницу, поред потврде 

наручиоца представља и привремена ситуација за изведене радове оверена од стране извођача радова, 
одговорног извођача радова, стручног надзора и наручиоца, без обзира да ли иста обухвата 90% 

уговорених радова или мање. Заправо и не постоји једна привремена ситуација која би обухватала 90% 
уговорених радова. 

 

Одговор 1: Додатним условом пословног капацитета тачком 7.c Наручилац није ограничио доказ о 
извођењу радова на објекат у целини већ понуђачи могу доставити доказ за извођење само радова на 

заштити темељне јаме. Наручилац је дефинисањем наведеног додатног услова захтевао достављање 
доказа за извођење конкретне врсте радова, односно доказа о изведеним радовима на заштити темељне 

јаме на минимум 2 (два) објекта (стамбени, пословни и стамбено-пословни) који имају минимум две 

подземне етаже (подрум, сутерен), а не искључиво за извођење радова на објекту у целини. Следом 
наведеног, Наручилац ће прихватити достављање доказа за извођење само за наведену врсту радова на 

заштити темељне јаме или за извођење радова на објекту у целини у оквиру којих су изведени и радови 
на заштити темељне јаме, а у свему у складу са захтевима из конкурсне документације. 

 
Питање 1: Постоји још једна неусклађеност и неправилност у погледу формулације горе наведеног 

услова, а то је што захтевате да су радови на заштити темељне јаме изведени на стамбеним, пословним и 

стамбено-пословним објектима, док сте изменом конкурсне документације као и одговорима на 
постављена питања од 01.11.2018. године, проширили спектар објеката на које се односе све остале 
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захтеване референце на  стамбене зграде и нестамбене зграде - класификационог броја 121, 122, 123, 126 

и 127410.  

Сматрамо да, као што је раније истакло друго заинтересовано лице у постављеним питањима на које сте 
дали потврдан одговор 01.11.2018. године, не постоје суштинске разлике у изградњи банке, поште, 

пословних зграда локалне самоуправе, насупрот изградње болнице, школе, факултета, хотела, спортске 
хале итд. а које истовремено садрже баш наведену специфичну врсту радова. Темељи се раде на сваком 

трајном грађевинском објекту без обзира на његову класу и намену. 

Гледајући спецификацију изведених радова то су комплекснији и сложенији објекти који имају бруто 
површине веће од 5000-10000м2. 

Молимо вас да у складу са горњим наводима измените конкурсну документацију у погледу формулације 
наведеног услова која се односи на класу и намену референтних објеката и уједначите тражене 

референце за све врсте радова, а такође и опис доказа у виду привремене ситуације, како бисте 
ускладили  конкурсну документацију са Законом о јавним набавкама и избегли очигледно ограничавање 

конкуренције у предметном поступку које може довести до захтева за заштиту права. 

 
Одговор 2: Имајући у виду да је предмет јавне набавке изградња пословног објекта наручилац је 

дефинисао додатни услов пословног капацитета тачком 7.c на начин који је у логичкој вези са предметом 
јавне набавке. 

 

Питање 3: У Вендор листи која је саставни део конкурсне документације за позицију: Хидоризолација 
унутрашња, стоји произвођач СИКА. Будући да  за сваку наведену позицију у вендор листи понуђач мора 

да достави технички лист произвођача, молимо вас да појасните да ли треба да се достави технички лист 
за сваки елемент хидроизолације као што су премаз, мембрана итд. или је довољан генерални технички 

лист који се односи на хидроизолацију уопште? 
 

Одговор 3: Наручилац ће прихватити као доказ генерални технички лист произвођача чији производ 

понуђач нуди за уградњу, а који се налази у вендор листи коју понуђач попуњава и предаје уз понуду. 
 

Питање 4: Да ли је потребно за позицију у вендор листи - санитарни уређаји, произвођача Catalano, 
доставити генерални технички лист или за сваки комад санитарних уређаја као што су WC шкољка, 

умиваоник, батерија итд. доставити засебан технички лист? 

 
Одговор 4: Наручилац ће прихватити као доказ генерални технички лист произвођача чији производ 

понуђач нуди за уградњу, а који се налази у вендор листи коју понуђач попуњава и предаје уз понуду. 
 

 

 

             Комисија за јавне набавке 

 

                                                                                                               


