Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица
На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“,бр124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке
даје:
ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ 404-25/2017- завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици.

ПИТАЊЕ БР 2. од 27.04.2017.године
Сагледавањем преузете документације у вези учешћа на тендеру за јавну набавку
радова број 404-25/2017, потребна су нам додатна појашњења:
1. Обзиром да су у додатним условима за пословни капацитет захтевани изведени
грађевински и грађевинско-занатски и инсталатерски радови на изградњи,
доградњи, реконструкцији, адаптацији или санацији најмање 3 хале (фискултурнa
сала, спортска сала, индустријска хала), од којих је једна минималне вредности
50.000.000,00 динара без ПДВ- а, да ли ће услов бити испуњен:
- ако је референтни објекат завршен у 2009. години и тада издата окончана
ситуација, а уговор је потписан у 2008. години?
- ако је референтни објекат јавне намене (пословни, комерцијални, тржни
центар)?
- ако је референтни објекат у склопу спортског објекта са пратећим садржајем?
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР 2.:
У оквиру поглавља III конкурсне документације дати су услови за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује
испуњеност тих услова. Као додатни услов за пословни капацитет понуђач мора да
докаже да је у претходних осам обрачунских година (2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 и 2016.), извео грађевинске и грађевинско-занатске и инсталатерске
радове на изградњи, доградњи , реконструкцији , адаптацији или санацији најмање 3
хале (фискултурне сала, спортска сала, индустријска хала), од којих је једна
минималне вредности 50.000.000,00 динара без ПДВ-а;
• У вези првог дела питања: из конкурсне документације јасно произлази да је 2009
година почетна година у којој радови могу бити изведени, а и Законом о јавним
набавкама и конкурсном документацијом предвиђен је максималан рок од 8 година
за радове тако да се не могу прихватити радови и уговори пре 2009 године.

• У вези другог дела питања: потребно је да је понуђач извео грађевинске и
грађевинско-занатске и инсталатерске радове на изградњи, доградњи ,
реконструкцији , адаптацији или санацији најмање 3 хале, а намена хала може бити
различита, могу бити поред наведених намена и пословне , комерцијалне-тржни
центри као и складишне.
• У вези трећег дела питања: одговор је садржан у одговору у вези другог дела
питања односно референтни објекат мора бити хала.

У Мионици, 03.05.2017.год.
Бр.404-25/2017-2

Комисија за јавне набаке

