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ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА 
„НАБАВКА И УГРАДЊА АУТОМАТСКИХ ПОТАПАЈУЋИХ СТУБИЋА И ПРАТЕЋЕГ 

СОФТВЕРА И ОПРЕМЕ“ 
БР. ЈН 14/19 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ОД 12.06.2019.ГОД. 

 
Питање заинтересованог лица: 
 
У циљу достављања прихватљиве понуде, а сходно члану 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), молимо Вас да нам пружите 
додатно појашњење и евентуалну измену конкурсне документације у вези додатних услова 
у погледу пословног капацитета. 
 
Наиме, конкурсном документацијом о понуђача је захтевано да као доказ пословног 
капацитета доставе: 
- Попуњен и достављен Списак извршених послова (Образац 8) да је у периоду од 

последњих 5 (пет) година, пре дана објављивања Позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки, успешно реализовао најмење 5 (пет) уговора у вези испоруке 
и уградње добара која су предмет јавне набавке чија је збирна најмања вредност 
78.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

- Попуњена и достављена Потврда о извршеним пословима (Образац 9). 

- Фотокопије закључених уговора (са пратећим анексима уколико их има) из којих 
се јасно види да је понуђач био ангажован од стане наручиоца за обављање послова у 

вези испоруке и уградње добара која су предмет јавне набавке, у минималном износу 
од 78.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Како није довољно јасно и прецизно дефинисано да ли се од понуђача захтева да све доказе 
доставе кумулативно, или је довољан само један од наведених доказа да додатни услов 
наведеног пословног капацитета буде испуњен, молимо Вас да нам пружите додатно 

појашњење у вези трећег наведеног доказа – „фотокопије закључених уговора (са 
пратећим анексима уколико их има) из којих се јасно види да је понуђач био ангажован 
од стане наручиоца за обављање послова у вези испоруке и уградње добара која су предмет 
јавне набавке, у минималном износу од 78.000.000,00 динара без ПДВ-а“. 

 

С обзиром да смо као заинтересовано лице страни понуђач, те немамо законску обавезу да 
са Наручиоцима закључујемо уговоре о испоруци добара, а самим тим и добара која су 
предмет ове јавне набавке, да ли ће Наручилац, као доказ пословног капацитета, у циљу 
оцене наше понуде као прихватљиве, уместо уговора, прихватити фактуре, из којих се јасно 
и недвосмислено може видети врста испоручене опреме (добара), новчани износи и период 
испоруке који је релевантан за предметну јавну набавку? 

 

Одговор Наручиоца: 

Докази из конкурсне документације, којима се доказује испуњеност додатног услова-
пословног капацитета, за учешће у предметном поступку јавне набавке, наведени су 
кумулативно. То значи да је понуђач дужан да, у понуди достави Списак извршених послова 
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(Образац 8), Потврде о извршеним пословима (Образац 9) и фотокопије закључених 
уговора (са пратећим анексима). 
 
Поводом другог дела вашег питања, обавештавамо вас да ће Наручилац прихватити да се 
уместо фотокопија уговора, као доказ о испуњености додатног услова-пословног 
капацитета, доставе фактуре из којих се јасно и недвосмислено може видети врста 
испоручене опреме (добара), новчани износи и период испоруке који је релевантан за 
предметну јавну набавку. С обзиром да сте у вашем питању нагласили да сте као 
заинтересовано лице страни понуђач, уколико достављате копије фактура на страном 
језику, оне морају бити преведене на српски језик од стране судског тумача.  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 


