
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА  

- ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ОПТИЧКИХ КАБЛОВА- 

 ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ: 3/17 

1. Питање: 

''Молимо вас да нам као потенцијалном понуђачу у поступку јавне набавке добра: Пројектовање 

и изградња система оптичких каблова – Јавна набавка 3/17  доставите појашњење везано за 

доказивање траженог пословног капацитета, овера референтне потврде од стране Наручиоца 

(Образац 10 – Потврда о извшеном послу): 

У самом тексту референтне потврде су наведени услови (под 1. и 2.), које ће Наручилац својим 

печатом и потписом потврдити. Међутим, Наручиоци не могу да овере референтну потврду јер је 

у условима наведеним под 1. и 2., наведено, између осталог: 

“… у минималној дужини од 100 км збирно”, што је у супротности са табелом датој на истој 

потврди, где Наручилац потврђује стварно реализоване дужине пројектовања Система оптичких 

каблова. 

 

Сасвим је јасно да се минимална дужина од 100км односи на услов кога потенцијални чланови 

групе понуђача испуњавају кумулативно, али предлажемо да Наручилац измени текст самог 

обрасца 10 у смислу брисања услова “… у минималној дужини од 100 км збирно”, јер се сама 

потврда односи на појединачне уговоре/пројекте.'' 

 

2. Одговор: 

Наручилац је у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС 124/12,14/15 и 

68/15) као додатни услов у погледу пословног капацитета на странама 22/89 и 23/89 под тачком 

3.  дефинисао да је потребно да је понуђач у последњих 5 (пет) година од дана објављивања 

Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки обављао послове из области: 

1. пројектовања система оптичких каблова и мрежа тј. да је извршио послове  пројектовања 

оптичких каблова и мрежа у минималној дужини од 100 км збирно. 

2. постављања оптичких каблова (израде кабловске канализације, полагања кабловске 

канализације, полагања оптичких каблова и везивања оптичких каблова) тј. да је извршио 

послове који се односе на постављање оптичких  каблова у минималној дужини 100 км 

збирно. 

А као доказ, Наручилац је навео да је потребно доставити: 

- Списак извршених послова (Образац 9)  

- Потврда о извршеним пословима (Образац бр. 10) као и копије Уговора (основног и евентуалних 

анекса) из којих се види да је рефернтни Наручилац ангажовао Понуђача за реализацију послова 

пројектовања система оптичких каблова и мрежа и постављања оптичких каблова (израде 

кабловске канализације, полагања кабловске канализације, полагања оптичких каблова и 

везивања оптичких каблова). 



На страни 77/89 у Обрасцу 10 (Потврда о извршеном послу) је потребно да  референтни 

Наручилац упише назив и адресу Добављача као и то да је Добављач успешно реализовао 

уговор(е), у оквиру којих је извршио: 

1. пројектовања система оптичких каблова и мрежа тј. да је извршио послове на пројектовању 

оптичких каблова и мрежа у минималној дужини од 100 км збирно. 

2. постављања оптичких каблова (израде кабловске канализације, полагања кабловске 

канализације, полагања оптичких каблова и везивања оптичких каблова) тј. да је извршио 

послове који се односе на постављање оптичких  каблова у минималној дужини 100 км 

збирно као и да је све обавезе везане за реализацију наведених уговора извршио у 

потпуности, квалитетно и у уговореном  року.  

У склопу наведеног обрасца је и табела у коју рефернтни Наручиоци који издају Потврду 

треба да упишу заводни број и предмет уговора, период реализације уговора, дужину 

пројектованих система оптичких каблова као и дужину постављених оптичких каблова. 

 

У ''Напомени'' која се налази испод табеле, у Обрасцу 10 на страни 78/89 под другом и трећом 

тачком је наведено следеће: 

 

** Овај образац копирати за сваки уговор  наведен  у списку, осим за уговоре истог наручиоца.  

** Уколико је Понуђач извршио више послова истом наручиоцу, није неопходно доставити 

потврду наручиоца за сваки уговор  већ је довољно доставити једну потврду наручиоца за све 

извршене послове том наручиоцу 

што значи да ће Наручилац приликом стручне оцене понуда као и наведеног услова 

сабирати дужине из појединачних потврда. 

 

Такође напомињемо да Наручилац остаје при садржини Обрасца 10, јер оно што је 

наведено у истом је додатни услов који је Наручилац захтевао у погледу пословног 

капацитета. 

 

 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


