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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Одељење за планирање инвестиције и развој 
Број: VIII-02 404-84/2017 
Датум: 10.07.2017. године 
Б а р а ј е в о 
 

Додатне информације и појашњења  са изменама        

конкурсне документације у складу са чланом 63. ЗЈН-а 

 

Предмет : Захтев за додатним информацијама  или  појашњенима 
конкурсне  документације , ЈН  – Изградња секундарног водовода у Барајеву 
фаза  I br. VIII-02 404-84/2017 
 
Питање  1: конкурсном документацијом  за испуњење додатног услова  – пословни 
капацитет , од понућача се захтева следеће: 
- Да понуђач , укључујићи све чланице заједничке понуде  (без подизвођача ), у 
последњих   8  (осам ) година пре дана отварања понуда мора имати изведено најмање  : 

- 5.000,00 м водовода  од  ПЕХД цеви пречника  ≥ DN110mm <DN250mm 

- 1.300,00 м водовода  од  ПЕХД цеви пречника  ≥ DN250 mm. 
 
Како је  предмет ове  конкурсне документације  изградња  спољног  водовода чија је 
дужина  2.873 м (укупно за обе партије) и чији је пречник цеви  DN 110, зашто се од 
понуђача захтева доказивање додатног услова  „1.300,00 м водовода  од  PEHD цеви 
пречника  ≥ DN250 mm”? 
Из претходно наведеног , сматрамо да су повређени чланови  10, 12, 76. став  6. i 77. став 
2. i став  3. ZJN. 
 
Питање 2 : Да ли ће се признати испуњене пословног капацитета уколико понуђач 

достави потврде инвеститора /наручиоца да у последњих 8 (осам)година ,пре дана 

отварања понуда, има изведено минимум 5.000,00 м спољног водовода пречника  ≥ 

DN110mm?   

Одговор на  постављено питње : 

Наручилац је размотрио ваше сугестије и одлучио да ће код пословног капацитета 
бити тражено да понуђач, укључујући све чланице заједничке понуде (без 
подизвођача), у последњих 8 осам (осам) година пре дана отварања понуда мора 
имати изведено најмање: 
 

 

5.000,00 м водовода од ПЕХД цеви пречника ≥ 
DN110mm <DN250mm 
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Док ће се додатних 1.300,00 м водовода од ПЕХД цеви пречника ≥ DN250 mm брисати 
као услов и самим тим  за исти није потребно достављати  наведене доказе, образац 
бр. 12- списак најважнијих изведених радова (референци), образац број 12.1 - 
потврда/е инвеститора/наручиоца о изведеним радовима 
 
Наведена питања су условила измене конкурсне документације на следећим 

странама 12,103 и 104 и са истих ће бити избрисано све у вези услова и доказа са 

пословним капацитетом  1.300,00 м водовода од ПЕХД цеви пречника ≥ DN250 mm 

 

 

У складу са чланом 63. став 1., 2. и 3. ЗЈН-а одговор  на постављена питања са 
изменама конкурсне документације биће објавњени на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца www.barajevo.org.rs. 


