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ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку мале вредности –  Снимање инфраструктуре за ГИС -71250000 – Архитектонске, 

техничке и геодетске услуге, ЈН 41/19. 

Дана 14.11.2019. године, примили смо  захтев за додатне информације/појашњења у вези јавне 

набавке мале вредности –  Снимање инфраструктуре за ГИС -71250000 – Архитектонске, 

техничке и геодетске услуге, ЈН 41/19, у оквиру кога je постављенo следећe питањe: 

 

„На страни 7. конкурсне документације у оквиру пословног капацитета навели сте ,, -Да 

располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходнe 3обрачунскe 

годинe(2016-2018) извршио пружање услуга из области предметне набавке у минималном 

износу од 3.500.000,00динара без ПДВ.,, 

 

Питање: 

Обзиром да део предметне ЈН који се односи на откривање и снимање водоводне мреже у 

траженом обиму није честа појава у јавним набавкама, а како се законска регулатива није битно 

мењала,сматрамо да се захтевани период може прошитити на четири или пет година што 

наручиоци не ретко наводе као услов. Мишљења смо да би уколико би сте прихватили ову 

измену био обезбеђен већи број понуда, у исто време добили би сте квантитет а не би изгубили 

квалитет понуђене услуге.“ 

   

Комисија за јавну набавку је дана 15.11.2019. године, размотрила постављенo питањe и на 

основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације 

/појашњења, на постављенo питањe: 

 

На страни 7. конкурсне документације, наручилац је за тражени пословни капацитет понуђача 

захтевао  ,, -Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходнe 

3обрачунскe годинe (2016-2018) извршио пружање услуга из области предметне набавке у 

минималном износу од 3.500.000,00динара без ПДВ.,,  

 

Под изразом ,, -Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходнe 

3 обрачунскe годинe (2016-2018) извршио пружање услуга из области предметне набавке у 

минималном износу од 3.500.000,00динара без ПДВ.,, подразумева се не само снимање 

вововода и путева него и остале линијске инфраструктуре, те постављени услов није 

дискриминаторски, а самим том није потребно продужавати постављени рок за доказивање 

пословног капацитета. 

 

Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
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