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ПРЕДМЕТ:  Одговор на Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне  

                     документације за припремање понуда за јавну набавку услуге одржавања јавне (уличне)  

                    расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних служби на  

         територији општине Нови Бечеј, ЈНМВ број IV 04-404-2/9-2016 

 

Комисија Наручиоца образована за спровођење поступка јавне набавке мале вредности за набавку 

услуге одржавања јавне (уличне) расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних 

служби на територији општине Нови Бечеј,  број ЈНМВ IV 04-404-2/9-2016, је дана 04.07.2016. 

примила захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама и појашњењем, као и изменом 

конкурсне документације. 

„Питање: У конкурсној документацији на страни 17 Доказивање испуњености услова за пословни капацитет 

потребно је да  је понуђач пружао услуге у периоду од 2011-2015године које су истоветне са предметом ове 

јавне набавке што доказује  попуњеним обрасцом референт листе и фотокопијом и фотокопијом најмање  5 

закључених уговора. 

Наше питање гласи: који су послови истоветни са предметном ове јавне набавке да ли су то послови  на 

одржавању само јавне расвете или могу бити сви послови који се тичу изградње ,реконструкције 

електроинсталација на свим врстама објеката као и послови изградње и реконструкције јавне и унутрашње 

расвете.Сматрамо да овај услов није довољно прецизиран и да доводи у недоумицу потенцијалне понуђаче . 

Такође недоумицу ствара којих пет уговора ће се узети као релеванти за доказивање испуњености пословног 

капацитета да ли су то уговори на свим електроинсталатерским радовима или само на одржавању јавне 

расвете.Такође није дефинисано који ће се уговори у погледу висине уговора тетирати као најважнији(да ли 

уговор са уговореном вредношћу од 1000.00 динара представља најважнији уговор и како се такви уговори 

третирају). 

Овакве недефинисаности стављају у неравноправан положај понуђаче и оставља могућност наручиоцу да не 

квалитетно изврши стручну оцену понуда. 

Сматрамо да овј додатни услов треба дефинисати у складу са чланом 77. став 2 да минимални годишњи 

приход на пословима одржаваља јавне расвете не сме бити већи од двоструке вредности јавне набавке,тј 

дефинисати минимални износ укупно извршених послова на одржавању јавне расвете и 

електроинсталација.Такоће сматрамо да овако дефинисан додатни услов иде на руку наручиоцу јер добија 

понуђаче који су вршили услуге у димензији процењене јавне набавке . 

Имајући све горе наведено у виду молимо Вас да извршите измену конкурсне документације за Јавну набавку 

мале вредности-услуга“Одржавање јавне(уличне расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и 

јавних служби на територији Општине Нови Бечеј.“ 

 

Одговор:  
Комисија Наручиоца је поново прегледала Конкурсну документацију за предметну набавку. 

 



 

А) На страни 17/56 предметне Конкурсне документације стоји: 

„Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финанасијског и пословног капацитета, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 ..... 
б) за пословни капацитет: 

                    -  да понуђач у периоду који није дужи од 5 (пет) година  (у периоду 2011 до 2015. године) пружао услуге 

                       које су истоветне са предметом ове јавне набавке - оверен списак најважнијих пружених услуга са 

                       износима, датумима и листама купаца односно наручилаца са најмање 5 (пет) закључених уговора о 

                       пружању услуга купцима/ Наручиоцима за чије потребе је услуга пружена и чији је предмет набавке 

                       истоветан са предметом ове јавне набавке;  

   Докази:  
                  - Попуњен образац референт листе и  фотокопије најмање 5 (пет) закључених уговора о пружању услуга  

                    купцима/ Наручиоцима за чије потребе је услуга пружена и чији је предмет набавке истоветан са предметом  

                    ове јавне набавке.“ 

 
Послови који су истоветни са предметном ове јавне набавке су само послови на одржавању јавне (уличне) 

расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних служби. 

 

Појашњење начина достављања доказа о испуњености услова пословног капацитета: 
Понуђач у поступку јавне набавке подноси попуњен образац референт листе и  фотокопије најмање 5 (пет) 

закључених уговора (у периоду 2011 до 2015. године) о пружању услуга купцима/ Наручиоцима за чије 

потребе је услуга пружена и чији је предмет набавке истоветан са предметом  ове јавне набавке, што 

подразумева закључене уговоре чији је предмет истовремено и пружање услуге одржавања јавне (уличне) 

расвете и пружање услуге одржавања електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних служби. 

 

Наиме, уколико понуђач има мање од 5 (пет) закључених уговора чији је предмет истовремено и 

пружање услуге одржавања јавне (уличне) расвете и пружање услуге одржавања електроинсталација 

објеката локалне самоуправе и јавних служби, претпоставимо на пример да има таква 2 (два) закључена 

уговора, тада је понуђач у обавези да, поред 2 (два) закључена уговора чији је предмет набавке одржавање 

јавне (уличне) расвете и пружање услуге одржавања електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних 

служби, како би доказао испуњеност наведеног услова, достави и по:  

-  најмање 3 (три) закључена уговора чији је предмет набавке одржавање јавне (уличне) расвете и 

-  најмање 3 (три) закључена уговора чији је предмет набавке одржавање електроинсталација објеката 

   локалне самоуправе и јавних служби,  

односно, за доказивање испуњености услова за учешће у погледу пословног капацитета релевантни су уговори 

на одржавању јавне (уличне) расвете и одржавању електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних 

служби.  

 

 

Б) Комисија Наручиоца није прецизирала уговорену вредност закључених уговора, које понуђач треба да 

достави. Уговори о одржавању јавне (уличне) расвете су уговори који претпостављају већи обим услуге, а 

самим тим и веће вредности закључених уговора, а што и не мора бити случај са уговорима на одржавању 

електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних служби.  

 

Комисија Наручиоца напомиње да је понуђачима у интересу да доставе доказе о закљученим уговорима са 

што већом вредности истих, јер ће податак о укупној вредности закључених уговора наручилац користити као 

подкритеријум бр. 2. у случају да наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном ценом, при чему 

ће предност имати понуђач који је имао већу вредност пружених услуга, унету у референт листи. 

 

Комисија Наручиоца је припремила овај одговор као додатне информације и појашњења предметне Конкурсне 

документације.  

 

Комисија Наручиоца је размотрила захтев потенцијалног понуђача за изменом Конкурсне документације. 

Комисија сматра да дато појашњење омогућује понуђачима да припреме прихватљиве понуде и не врши 

измене и допуне предметне Конкурсне документације. 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и интернет 

страници Наручиоца.         Председник Комисије: 

            _______________________ 
                           Милица Нешић 


