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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Комисија за јавну набавку извођења радова на реконструкцији зграде Музеја на 

археолошком налазишту „Медијана“ у Нишу, ЈН брoj 404-2/1Р-2020-28, даје  

додатно  појашњење конкурсне документације по: 

 

Питању број 1: 

 

 Како се доказује тражени додатни услов – пословни капацитет с обзиром да 

у датом моделу обрасца потврде о квалитетно извршеним радовима не постоји 

тражени податак да су објекти под заштитом Завода за заштиту споменика? 

 

Додатно појашњење по питању број 1: 

 

Наручилац је на страни 22/95 конкурсне документације навео да су понуђачи 

у обавези да доставе: 

Копије уговора са окончаним ситуацијама и  

Потврда/е о квалитетно извршеним радовима, израђене, потписане и оверене 

од стране инвеститора, односно наручиоца које, поред осталих података, морају 

обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив наручиоца, седиште, 

матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон), податке о 

привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезним  

навођењем финансијске вредности изведених радова, на основу које ће понуђач на 

несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, назив и и адресу 

објекта на коме су изведени радови, датум, месец и годину изведених радова и 

печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде.  

Такође су у обавези да уз сваку достављену потврду приложе и одговарајући 

број привремених и/или окончаних ситуација, оверених од стране инвеститора, 

односно наручиоца, које су у складу са приказаним финансијским вредностима у 

потврдама. 

Наведеним доказима је потребно доказати испуњеност услова у погледу 

поседовања потребног пословног капацитета. 

Као потребни минимални пословни капацитет, наручилац је навео на страни 

21/95 конкурсне документације: 

 да је сваки понуђач  у претходне 3 (три) године извео радове адаптације, 

реконструкције и/или рестаурације објеката у вредности 40.000.000,00 без ПДВ-а, 

на објектима који су под заштитом Завода споменика,  с тим да  најмање 1  

уговор буде вредности од најмање 20.000.000 динара без ПДВ-а. 

 У поменутој потврди о квалитетно извршеним радовима која се налази на 

страни 95/95 конкурсне документације има сасвим довољно места да се наведе да је 

објекат који је био предмет адаптације, реконструкције и/или рестаурације од 

стране извођача радова под заштитом Завода за заштиту споменика. 


