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ОШ „Петефи бригада“ Кула 
Број: 659-0203-06 
Датум: 15.01.2016. године 
К у л а  
         
 
Предмет:  Одговор на Захтеве за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. 1/2015                      

 
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке број 1/2015, Јавна набавка 

радова - Санација школско-спортске хале ОШ „Петефи бригада“ објављене на Порталу 

јавних набавки и интерент страници наручиоца 31.12.2015. године у вези Захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације заинтересованог 

лица који смо примили путем електронске поште дана 14.01. и 15.01.2016. године дајемо 

следеће одговоре: 

Питање бр. 1: 

У предметној Конкурсној документацији, на страни 4/33, под тачком 1.2, подтачка 1), 
Наручилац, као један од додатних услова, захтева да понуђач располаже довољним 
пословним капацитетом, односно да је у периоду претходне 3 године, од дана 
објављивања позива за подношење понуда: - израдио и поставио најмање један 
полиуретански под, карактеристика наведених у предмеру радова и површине најмање 
1.000 m2. 

На страни 6/33 Конкурсне документације, под тачком 2.2., подтачка 1), као доказ о 
испуњавању овог додатног услова, понуђач доставља Потврду наручиоца о изведеним 
радовима на изради и постављању полиуретанског пода, тражених карактеристика и 
површине најмање 1.000 m2. 

Да ли предметна потврда подразумева један уговор у количини од 1.000 m2 или 2 или 
више уговора у укупном износу количине од 1.000 m2? 

 
Одговор бр. 1: 

Потврда наручиоца се односи на изведене радове на изради и постављању најмање 
једног полиуретанског пода површине најмање 1.000 m2, односно подразумева један 
уговор за израду и постављање пода површине од најмање  1.000 m2. 

 

Питање бр. 2: 

Пошто у Конкурсној документацији није дат Образац предметне потврде, молимо Вас да 
нас обавестите да ли понуђач потврду наручиоца доставља израђену у слободној форми? 

 

Одговор бр. 2: 

С обзиром да у Конкурсној документацији није дат образац потврде о изведеним 
радовима понуђач наведену потврду доставља израђену у слободној форми, с тим што из 
достављене потврде мора бити могуће недвосмислено утврдити да је понуђач извео 
радове карактеристика наведенех у додатним условима, односно мора да садржи податке 
захтеване додатним условима пословног капацитета. 
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Питање бр. 3: 

На страни 30/33 Конкурсне документације у делу: „XVI ПРЕДМЕР РАДОВА“ под „II 
ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТАЖНИ РАДОВИ“, на страни 31/33, под тачком 2) – набавка и израда 
полиуретанског пода дебљине 12 mm преко постојеће бетонске подлоге:...итд., 
приметили смо да нисте тражили АТЕСТ. 

У циљу сигурности у квалитет и безбедност корисника, а нарочито деце која ће бити 
приоритетни корисници, сматрамо да понуђач уз понуду треба да приложи и АТЕСТ  у 
складу са Стандардом EN-14904, за површине за спортске терене који се користи за више 
спортова и АТЕСТ у складу са Стандардом EN-13501, за испитивање на пожар. 

Предлажемо наручиоцу да у овом делу измени и допуни Конкурсну документацију и ове 
Атесте уврсти као додатни услов. 

Одговор бр. 3: 

Одговор на питање садржан је у Измени и допуни конкурсне документације бр. 659-0203-
05 од 15.01.2016. године објављеној на Порталу јавних набавки и интернет страници ОШ 
„Петефи бригада“ Кула 15.01.2016. године. 
 
Питање бр. 4: 

Да ли наручилац сматра да понуђач може уз понуду да достави узорак спортског пода, 
како би се недвосмислено утврдило да се нуди захтевани спортски под? 

Одговор бр. 4: 

Одговор на питање садржан је у Измени и допуни конкурсне документације бр. 659-0203-
05 од 15.01.2016. године објављеној на Порталу јавних набавки и интернет страници ОШ 
„Петефи бригада“ Кула 15.01.2016. године. 
 

Питање бр. 1 (од 15.01.2016. године): 

У предметној Конкурсној документацији, на страни 6/33, под тачком 2.2., подтачка 1), 
Наручилац, као један од услова захтева да понуђач располаже довољним пословним 
капацитетом, где је као доказ, захтева до понуђач достави потврде о изведеним 
радовима, фотокопије уговора и комплетних окончаних ситуација из којих се јасно и 
недвосмислено види врста односно опис радова, почетак и завршетак радова. 

Да ли Наручилац прихвата да понуђач, осим достављања комплетних окончаних 
ситуација, као алтернативу окончаној ситуацији може доставити рачун или фактуру? 

Одговор бр. 1: 

Уколико рачун или фактура садржи податке наведене у захтевима за испуњење додатног 
услова пословног капацитета, односно уколико се из приложених доказа јасно и 
недвосмислено види врста, односно опис радова, почетак и завршетак радова, сматраће 
се да понуђач испуњава тражени додатни услов. 

Питање бр. 2 (од 15.01.2016. године): 

Обзиром да је Наручилац јавни позив за предметну набавку објавио на Порталу јавних 
набавки дана 31.12.2015. године, а као један од услова да понуђач располаже довољним 
пословним капацитетом је да је понуђач у претходне 3 године, од дана објављивања 
позива за подношење понуда: 

- Израдио и поставио најмање један полиуретански под, карактеристика наведених 
у предмеру радова и површине најмање 1.000 m2 

- Извео радове на монтажи најмање 1.000 m2 термоизолационих сендвич панела 
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Обзиром да је јавни позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 
дана 31.12.2015. године, да ли наручилац прихвата, да се као доказ располагања 
довољним пословним капацитетом, осим периода од претходне 3 године урачунава и 
период за 2015. годину? 
 
Одговор бр. 2: 

Одговор на питање садржан је у Измени и допуни конкурсне документације бр. 659-0203-
05 од 15.01.2016. године објављеној на Порталу јавних набавки и интернет страници ОШ 
„Петефи бригада“ Кула 15.01.2016. године. 
 

 
 

Комисија за јавне набавке 
 


