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Град Б еоград
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Б е о г р а д

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ( ,,Службени гласник РС“ бр. 
124/12,14/2015 и 68/15) Комисија за јавну набавку у поступку ЈН 12/19 објављује 
појашњење конкурсне документације-одговор на постављено питање/питање 
заинтересованог лица:

Питање 1.:

„У тексту конкурсне документације за ЈН 12/19 Набавка услуга одржавања 
парковских површина које нису у надлежности ЈКП
на територији ГО Чукарица као додатни Услов је наведено следеће:

"Поред наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, Наручилац
на темељу члана 76 Закона захтева да Наручилац испуњава и додатне-
квалификационе услове, т.ј. да располаже неопходним пословним, финансијским и
кадровским капацитетом за учешће у поступку јавне набавке.
Квалификација за испуњење предмета јавне набавке признаће се понуђачу
који достави ваљане доказе да испуњава најмање следеће захтеве:
 да је у 2015., 2016, 2017. години самостално, или укључујући све чланице
заједничке понуде, уговорио услуге које су предмет јавне набавке у вредности
најмање 14.000.000,00 динара (четрнаестмилиона динара) што доказује:
прилагањем копија уговора; билансом стања и успеха за наведене године.
Понуђач је у обавези да достави потврде да је предвиђене услуге из
приложених уговора и извршио (потврде издаје ранији корисник услуга).

Питање гласи: Да ли се мисли 14.000.000,00 за сваку годину посебно или се мисли за
све три године укупно 14.000.000,00?

Одговор:

 У конкурсној документацији је наведено 2015., 2016., 2017 години самостално, или 
укључујући све чланице заједничке понуде, уговорио услуге које су предмет јавне 
набавке у вредности најмање 14.000.000,00 динара“, дакле укупно.

Питање 2: 

“imam pitanje u vezi JN 12/19. Na strani 29 KD, pod tackom 2) Rok izvrsenja __ od dana 
naloga Narucioca. Da li treba da upisemo rok odaziva za pocetak izvrsenje usluge ili rok 
izvrsenja zavrsetka usluge.”

Одговор: У обрасцу понуде је наведено „Рок извршења ____од дана налога 
Наручиоца.“ Не постоји рок одазива.



Питање 3: “da li pod bruto vrednost ugovora smatrate vrednost izvedenih radova sa pdv-
om? “

Одговор: Наручилац тражи вредност извршених услуга без пдв-а и са пдв-ом. 

Председник Комисије
Татјана Видојевић с.р.


