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Нови Сад, 24.05.2017.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник Републике Србије“,
124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана Нови Сад”
доставља одговор на питањe у отвореном поступку јавне набавке број 1-3/17, а за коју је Позив
за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца, те
Порталу службених гласила РС и база прописа дана 04.05.2017. године:
ПИТАЊЕ бр. 1:
На страни 24, у делу који се односи на додатне услове тачка 2) Пословни капацитет – референце
за електро радове и радове на систему за надзор и управљање је наведено да је неопходно да
је пнуђач у периоду од претходних 5 година до дана подношења поднуда извео наведне радове
радове.
Молим Вас да потврдите да понуђач испуњава горе наведени захтев, уколико је потписао
уговор о извођењу наведених радова 2010 године, започео извођење у 2011, а комплетирао
радове, односно са Нуручиоцем радова потписао Запсиник о примопредаји у априлу 2013
године, с обзиром на то да је већина радова изведена у периоду од претходних 5 година до дана
подношења поднуда.
ОДГОВОР бр. 1:
Предмет оцене у смислу наведеног услова пословног капацитета у делу референци су радови
које је понуђач извео у периоду од претходних 5 година до дана за подношење понуда.
У вези са наведеним условом понуђач у понуди подноси Листу референци (Образац 8.) и потврде
претходних инвеститора (обрасци 9.1 до 9.5).
У датим обрасцима потврде потребно је да претходни инвеститор између осталог, наведе
период у ком су радови, који се у потврди наводе, изведени.
Период извођења радова подразумева период који започиње увођењем извођача у посао и
отварањем грађевинског дневника, а завршава се обостраним потписивање и овером записника
о примопредаји изведених радова (без примедби).
Према датој конкурсној документацији, за оцену испуњености датог услова пословног
капацитета у делу референци меродаван је период извођења радова, а не датум закључења
уговора о извођењу радова. Такође, за оцену испуњености овог услова битно је да су радови
изведени у периоду од претходних 5 година, а не и да су започети у датом периоду, обзиром да
конкурсном документацијом наведено није посебно захтевано.
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