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Дел. број: О16-1/5-2 

Датум: 09.02.2016. 

 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања заинтересованих лица у поступку јавне набавке O16-
1 за 2016. год. (радови) 

PITANJA:  
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ОДГОВОРИ: 

 

Одговор на питање 1:  

Понуђач треба да докаже да је регистрован за извођење предметних радова, односно да 

је уписан у одговарајући регистар. Овај додатни услов ће бити обрисан, јер је већ 

обухваћен обавезним условима. 

 

Одговор на питање 2:  

Понуђач треба да докаже да је у претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) 

остварио годишњи пословни приход у минималном износу од најмање 40.960.100,00 

динара (у свакој години појединачно минимално 40.960.100,00 динара). Доказује се 

билансом стања и успеха за 2012,2013 и 2014 годину или Извештајем о бонитету за 

јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре који обухвата наведене 

године. 

 

Одговор на питање 3:  

Доказ је Потврда инвеститора потписана и оверена од одговорног лица и фотокопија 

оверене окончане ситуације која мора да садржи све радове који су декларисани 

понудом. Конкурсна документација ће бити допуњена обрасцем Потврда инвеститора 

о изведеним радовима. 

 

Одговор на питање 4:  

Понуђач треба да докаже да је у претходних 5 година (2010,2011,2012,2013 и 2014) 

извео радове на објектима који су слични предмету јавне набавке у збирној вредности 

од минимално 40.960.100,00 динара без пдв-а. Изведени радови треба да обухватају и 

радове на просторијама намењеним за лабораторијски рад и радове на просторијама 

које ће бити коришћене као операционе сале. Конкурсна документација ће бити 

измењена у овом делу. Измењена конкурсна документација биће објављена на Порталу 

јавних набавки. 

 

Одговор на питање 5: Да. 
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Одговор на питање 6: Да 

 

Одговор на питање 7:  

За ангажоване Одговорне извођаче се достављају фотокопије уговора о ангажовању 

или раду, фотокопије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије и фотокопије 

важећих потврда Инжењерске коморе Србије о плаћеној годишњој чланарини. Не 

достављају се копије радних књижица. 

 

Одговор на питање 8:  

Конкурсна документација ће бити допуњена у овом делу. 

Технички капацитет подразумева:  

да је понуђач опремљен у тренутку подношења понуде, одговарајућим алатом, 

машинама, опремом и сл., одн. да је технички опремљен за извршење предметне 

набавке као власник, закупац или корисник по другом основу, и то са: - пословни 

простор, најмање површине 100 m2 - магацински простор, најмање површине 400 m2- 

грађевинска скела, најмање површине 100 m2- Гарнитура за аутогено заваривање 

(манометри, цеви, боце) – 1 ком. - Апарат за електролучно заваривање  1 ком. - 

путничко возило, најмање 1 ком. - возило – путар, са кабином за превоз радника и 

теретним делом, носивости до 2 тоне, најмање 1 ком. - камион носивости до 3 тоне, 

најмање 1 ком. - теретно возило - кипер носивости до 5 тоне, најмање 1 ком.  - 

вибрационе бушилице, најмање 2 ком. - мешалице за бетон, најмање 1 ком. - 

компресор, најмање 1 ком.  

 

Доказ: Изјава понуђача о опису техничке опремљености за извршење предметне 

набавке, печатом оверена и потписана, дата под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу. 

 

 

Довољан кадровски капацитет подразумева: 

 

Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, и то са најмање: 

- 5 радника грађевинске струке (молери, зидар, паркетари, керамичари, бравари, 

подополагачи или друго) 

- 2 монтера централног грејања 

- 2 радника  електро струке 

- 1 атестираног вариоца за гасног заваривача са лиценцом 311 

- 1 атестираног вариоца за електро заваривача са лиценцом 111 

- 1 уверење о пoложеном стручном  испиту из области заштите од пожара. 

-Понуђач мора имати запослено лице за безбедност и заштиту на раду (на неодређено 

или одређено време), или имати закључен уговор са фирмом која је лиценцирана за 

безбедност и заштиту на раду 

 

-Понуђач мора имати запослено лице за заштиту од пожара (на неодређено или 

одређено време са лиценцом пројектанта издатом од МУП-а), или имати закључен 

уговор са фирмом која је лиценцирана за заштиту од пожара. 

 

Наведени радници морају бити запослени код понуђача на неодређено или одређено 

време, пре објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку . 

 

Доказ: Кадровски капацитет се доказује: 
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 за тражене раднике као доказ се  доставља фотокопија М образаца, из 

којих се види да је радник пријављен на обавезно социјално осигурање. 

 фотокопије атеста-лиценци за вариоце 

 фотокпија лиценце за безбедност и заштиту на раду и заштиту од пожара. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


