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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке бр.ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне 
инсталације у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу објављује  

 
 

Одговор на захтев заинтересованог лица  
за додатним информацијама или појашњењима  

 
Дана 27.11.2019. године, у 10:17 часова, Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Нови 
Кнежевац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама или 
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.1/2019 – Уградња гасне 
инсталације у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу (који је код 
наручиоца заведен под бројем 25/10-2019 дана 27.11.2019. године), који гласи:  
 
 
Питање:  

1. Молимо појашњење везано за тражене додатне услове, Тачка 2, Неопходни пословни 
капацитет: 
С обзиром да Наручилац тражи да је заинтересовани понуђач урадио најмање три 
објекта на различитим локацијама – изградио и пустио у рад мерно регулациону 
станицу, унутрашњу гасну инсталацију и монтирао гасне генераторе снаге веће од 200 
kW, тражимо појашњење да се од стране Наручиоца прихвате докази да је Понуђач 
успешно урадио и раздвојено тражену врсту радова. 
Оваквим појашњењем обезбеђује се поштовање начела из Члана 10. и Члана 12. 
Закона о јавним набавкама. 

 
 
Одговор: 

1. Како би доказао да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач, између 
осталог, мора да докаже да је у периоду од 2015. године до дана објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу јавних набавки успешно гасификовао најмање три 
објекта на различитим локацијама – изградио и пустио у рад мерно регулациону 
станицу, унутрашњу гасну инсталацију и монтирао гасне генераторе за спољашњу 
монтажу (BOX котларнице) снаге веће од 200 kW.  
Како је предметном јавном набавком предвиђена комплетна гасификација објекта,  
односно извођење радова на постављању КМРС Г40Т, изградњи унутрашње гасне 
инсталације, монтажи два BOX гасна генератора за спољашњу монтажу (снаге веће од 
200 kW) и повезивању истих са постојећом инсталацијом за грејање у објекту Основне 
школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, Комисија сматра да је овако 
дефинисан додатни услов у делу пословног капацитета у потпуности у складу са 
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чланом 76. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15), односно да не дискриминише понуђаче и да је у логичкој вези са предметом 
јавне набавке. 
Овако дефинисаним пословним капацитетом Наручилац настоји да обезбеди избор 
понуђача/извођача радова који поседује неопходно искуство у извођењу свих 
тражених радова на гасификацији објеката, односно који ће бити у могућности да 
изведе низ комплексних радова на монтажи, постављању и повезивању машинских 
инсталација и опреме, као и пуштању у рад комплетног система за грејање великог 
капацитета. 
Комисија сматра да није довољно да понуђач достави доказе о постављању мерно 
регулационе станице (минималног капацитета 25 m3/h) на једном објекту или 
монтажи BOX гасног генератора (спољашња монтажа, минималне снаге 200 kW) на 
другом објекту, а без извођења и осталих тражених радова, јер овако изведени 
појединачни радови нису упоредиви по техничкој сложености извођења са 
целокупним радовима на комплетном систему за грејање који су предмет набавке. 
Дакле, да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач ће доказати 
уколико достави доказе да је у траженом периоду успешно гасификовао најмање три 
објекта на различитим локацијама и да је на сваком од њих извео све горе наведене 
радове. 
 

 
 

Комисија за јавну набавку 
бр.ЈН 1.3.1/2019 


