
СЛУЖБА  НАБАВКЕ
Телефон и факс: 011/3950-847
07-04 бр. 2/5-4
05.03.2015. године године

Предмет: Достава одговора Комисије за јавну набавку број 07-04 бр 2-2015/2

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку радова – Радови
на уградњи климатизације  на Факултету организационих наука број 07-04 бр 2-2015, на
питање потенцијалног понуђача од 02.03.2015. године.

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука www.fon.bg.ac.rs
линк тендери и Порталу за јавне набавке.

 С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку формирана решењем декана,
број:07-04 бр.2-2014-5/2

од 10.02.2015. године

Достављено : 

- Свим потенцијалним понуђачима за које 
постоји доказ да су преузели конкурсну документацију

СЛУЖБА НАБАВКЕ

Јове Илића 154, 11000 Београд, Србија, Тел.: (011) 3950-800, Факс: (011) 2461-221
ПИБ: 100383934, Матични број: 07004044, Текући рачун: 840-1344666-69

Е пошта: dekanat  @  fon  .  bg  .  ac  .  rs; Посетите: www.fon.bg.ac.rs

mailto:dekanat@fon.bg.ac.rs


Комисија за јавну набавку радова  – Радови на уградњи климатизације  на
Факултета организационих наука број 07-04 бр 2-2015

Београд,  05.03.2015. године

Предмет:
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

             Дана 02.03.2015. године примљено је питање потенцијалног понуђача следећег
садржаја: 
   
Питање 1

У конкурсној  документацији  као доказ референтности тражи се оверена потврда од
стране инвеститора, модел уговора  и прва и задња страна окончане ситуације.

Наше питање гласи:

Да ли се као доказ уз уговор може приложити рачун за изведене радове са предмером
радова у прилогу,  јер многи инвеститори уместо окончане ситуације траже рачун са
предметом радова у прилогу.

ОДГОВОР 

Као  доказ  уз  уговор  може  се  приложити  рачун  за  изведене  радове  са  предмером
радова у прилогу.

Питање 2

Као доказ за изведене радове тражи се референца од 100 милина динара у последње
три године.

Наше питање гласи.

Зашто се тражи   овако велика референца за радове на климатизацију система када
обим радова  није тако велик.  Да није случајно грешка јер неможе промет и референца
да буду 100 милиона динара.

Јер  читајући  документацију  и  услове  из  конкурсне  документације  дисквалификујете
поједине потенцијалне понуђаче И фаворизујете поједине велике понуђаче, што наводи
да је тендер направљен за поједину структуру понуђача И може довести до улагања
жалбе на конкурсну документацију.

ОДГОВОР 

Понуђач је дужан да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и
то:

 а) да је у претходне 3 обрачунске године (2012, 2013, 2014.) остварио пословни приход
у минималном износу од укупно 100.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ.
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Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај
услов кумулативно и достави доказ.

 б)  да Понуђач није био неликвидан у периоду од 12 месеци од дана објављивања
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Уколико понуђач наступа самостално,  неопходно је да понуђач испуни овај  услов и
достави доказ.

Уколико понуђач наступа са подизвођачима, неопходно је да и понуђач и сви његови
подизвођачи испуне овај услов и доставе доказе.

Уколико  понуђачи  наступају  као  група,  потребно  је  да  сваки  члан  групе  понуђача
испуњава овај услов појединачно и достави доказ.

ц)  да  је  у  претходне  3  обрачунске  године  (2012,  2013  и  2014.)  остварио  пословни
приход  по  основу  радова  који  су  предмет  предметне  јавне  набавке  у  износу  од
минимум 100.000.000,00 динара са ПДВ-ом

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ.

 Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај
услов кумулативно и достави доказ.
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