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Општина Бајина Башта 

Комисија за јавну набавку 

у отвореном поступку бр. Р ОП 06/17 

Број: 404-24-9/2017 

Датум: 21.03.2017. године 

 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. Р ОП 

06/17 образована Решењем од стране Наручиоца општине Бајина Башта, даје: 

 

 

 

Одговор на постављено питање за јавну набавку у отвореном поступку бр. Р ОП 06/17 – 

извођење радова на инвестиционом одржавању стационара са гинекологијом у 

оквиру Дома здравља у Бајиној Башти:  

 

 

Питање: сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН, обраћамо Вам се са захтевом за 

додатним информацијама и објашњењима у вези конкурсне документације и припреме 

понуде по јавној набавци број Р ОП 06/17 „Извођење радова на инвестиционом 

одржавању стационара са гинекологијом у оквиру Дома здравља у Бајиној Башти“: 

 

• Конкурсном документацијом за испуњеност додатних услова на страни 13/65 под 

тачком 2. Пословни капацитет, захтевано је следеће: „Да је понуђач у претходних 

шест година од дана објаве Позива на порталу јавних набавки реализовао уговоре у 

укупној вредности од најмање 33.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

а који се  односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на 

реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објекта високоградње 

(стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти)“, те наше питање гласи: 

Да ли ће се понуда понуђача сматрати прихватљивом уколико као доказ достави 

уговоре који су закључени раније током 2010. године, а радови по истим окончани 

у захтеваном периоду из конкурсне документације? 

 

Одговор на питање: понуда ће се сматрати прихватљивом ако је Понуђач закључио 

уговоре раније, али ће се гледати да ли је у траженом периоду извео минимални услов 

прописан конкурсном документацијом. 
 

 

У Бајиној Башти, 

Дана 21.03.2017. године 

 

 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку бр. Р ОП 06/17 

 

                                         


