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Београд, Краљице Наталије 62. 

Дел.број: 18015- 2019-18311 

Датум: 28.10.2019. године 

 

Одговори 2 на питања заинтересованих лица у поступку О19-12 (РАДОВИ: АДАПТАЦИЈА И 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА III СПР. НЕОНАТОЛОГИЈЕ И УСЛУГЕ ВРШЕЊА СТРУЧНОГ 
НАДЗОРА у објекту ГАК Народни фронт) 
 

ПИТАЊЕ: 

Molim Vas za dodatna pojašnjenja i izmenu konkursne dokumentacihe broj 019-12 – usluge 

vršenja stručnog nadzora: 

 
1. Uslov: Izvedeni radovi ili  projektovanje ili pružanje usluga nadzora u poslednjih 5 godina 

Da je ponuđač učestvovao u radovima na minimum dva objekta u poslednjih 5 godina. Pod 
objektima se smatraju zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, 
u kojima su radovi izvedeni na operacionim salama ili intenzivnoj nezi ili porđajnoj sali ili 
poluintenzivnoj nezi. Odgovarajući dokazi su Rešenje o upotrebnoj dozvoli za referente objekte, 
ili Zapisnik komisije za tehnički pregled refentnog objekta ili Zapisnik komisije za pregled tehničke 
ispravnosti sigurnosti i bezbednosti referentnog objekta ili Zapisnik o kvalitativnom pregledu i 
prijemu izvedenih radova na referentnom objektu ili Zapisnik o konačnom obračunu izvedenih 
radova na referentnom objektu ili potvrdu investitora kojom se suštinski dokazuje traženi poslovni 
kapacitet. Ponuđač mora dokazati da je izradio ili učestvovao ali ne i nužno izvršio u potpunosti 
do upotredne dozvole radove na minimum dva objekta kako je navedeno u ovom delu. 
Dokaz o radu u struci: potvrda sa opisom posla izdata od strane poslodavca.. 

 
Da li u pitanju tehnička greška, jer je predmet javne nabavke vršenje usluga stručnog nadzora, a 

ne projektovanje ili izvođenje radova?. 

Molim Vas da izmenite konkursnu i prilagodite uslove predmetu nabavke, odnosno zahtevate od 

ponuđača da je vršio usluge stručnog nadzora na adaptaciji i rekonstrukciji objekata visokogradnje. 

 

U skladu sa navedenim, molim Vas da razmotrite naše primedbe i izmenite uslov. 

 

 

ОДГОВОР : 

Конкурсна док. ће бити измењена у делу додатних услова, везано на указану техничку 

грешку око услуга вршења стручног надзора.  
 

                                                                                                 Комисија за јавну набавку О19-12 
 


