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Додатне информације/појашњења број 3 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку грађевински радови на адаптацији и 

уређењу приземља и првог спрата зграде Матице српске, ЈНОП бр. 46/18 

 

Наручилац је дана 14.08.2018. године и 16.08.2018. године, од заинтересованог лица електронским 

путем, примио захтев за додатним информацијама или појашњењем Конкурсне документације за 

јавну набавку грађевински радови на адаптацији и уређењу приземља и првог спрата зграде Матице 

српске, ЈНОП бр. 46/18 

ПИТАЊЕ 1: 

У оквиру додатног услова техничког капацитета захтевате да понуђач мора да поседује теретно 

возило до 3 тоне (за партије 1, 2 и 3) и покретну скелу висине подесиве у распону од минимум 2-4 

метра – минимум 2 комада  (за партије 1 и 2). Уколико понуђач подноси понуду за партију 1 и 2 да 

ли то значи да мора да поседује једно теретно возило и 2 скеле или 2 теретна возила и 4 скеле?  

ПИТАЊЕ 2: 

Шта сте мислили под „теретним возилом до 3 тоне“? Да ли је то теретно возило носивости до 3 тоне? 

ПИТАЊЕ 3: 

У оквиру додатног услова кадровског капацитета за партију 1 и 2 захтевате да понуђач мора да 

располаже дипломираним грађевинским инжењером са лиценцом 410 или 411 или дипломираним 

инжењером архитектуре са лиценцом 300 и минимум 25 запослених/ангажованих радника. Уколико 

понуђач подноси понуду за партију 1 и 2 да ли то значи да мора да расплаже са једним инжењером 

са лиценцом 410/411/300 и 25 радника или са 2 инжењера са лиценцом 410/411/300 и 50 радника? 

ПИТАЊЕ 4: 

У оквиру додатног услова пословног капацитета захтевате да је понуђач у периоду који није дужи 

од 5 година, од дана објављивања позива за подношење понуда, извео радове који су предмет јавне 

набавке на најмање 5 објеката, укупне вредности радова минимум по 10.000.000 динара за партије 1 

и 2. Уколико понуђач подноси понуду за партију 1 и 2 да ли то значи да мора да је извео радове у 

вредности од најмање 20.000.000 на најмање 5 објеката или најмање 20.000.000 на најмање 10 

објеката? 

ПИТАЊЕ 5: 

У оквиру пословног капацитета захтевате да је понуђач у периоду који није дужи од 5 година, од 

дана објавлјивања позива за подношење понуда, извео радове који су предмет ове јавне набавке, на 

најмање 5 објеката, укупне вредности радова минимум по 10.000.000 динара за партије 1 и 2. Да ли 

су као референце за партије 1 и 2 прихватљиви грађевински и грађевинско-занатски радови који су 

предмет ове набавке, а који су изведени на реконструкцији, санацији, адаптацији, изградњи и 

доградњи објеката? 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Матица српска као наручилац доставља одговор: 

 

 



ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА: 

Сви услови како обавезни тако и додатни се односе на поступак јавне набавке и нема удвостручавања 

или утростручавања услова, изузев у делу у којем је то јасно наведено (алинеја 2 пословног 

капацитета где се захтева по 10.000.000 за сваку партију) уколико понуђач подноси понуду за више 

партија, а наручилац је ради објективности текстом конкурсне документације у складу са предметом 

радова одређених партија дефинисао и додатне услове. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:  

Уколико понуђач подноси понуду за партије 1 и/или 2, не мора да поседује два теретна возила и две 

скеле. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2:  

Да, наведена тонажа 1,5 - 3 се односи на носивост теретног возила. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3:  

Уколико понуђач подноси понуду за партије 1 и/или 2, мора да располаже једним инжењером са 

важећом лиценцом  410/411/300 и 25 радника. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 4:  

Уколико понуђач подноси понуду за партије 1 и 2, мора доказати да је извео радове, који су предмет 

набавке, у вредности од минимум 20.000.000 динара на најмање 5 објеката. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 5:  

Прихватљиви су изведени радови који су предмет ове јавне набавке, на минимум 5 објеката. 

 

Ове додатне информације, односно појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

  

  

 

              Комисија за јавну набавку 


