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Датум: 15.04.2019. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет услуге, Услуга 

преузимаоа пепела и шљаке са деппније Енергетика д.п.п., трансппрта и лагерпваоа пепела и 

шљаке на изабрану деппнију, редни брпј јавне набавке 1.2.49/2019, Наручилац у складу са 

чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

1. U delu 3.2 konkursne dokumentacije - Dodatni uslovi, na strani 10.Poslovni (finansijski) kapacitet, 

zahtevate od ponudjača da ispuni dodatni uslov u vidu poslovno- finansijskog kapaciteta i to da je u 

periodu od 01.01.2017.do 21.03.2019.godine vršio uslugu prevoza u iznosu od minimum 

100.000.000,00dinara bez PDV-a. Naše pitanje je sledede - Da li za ovaj dodatni uslov ponudjač može da 

dostavi i dokaz o vršenju internog prevoza (prevoz za sopstvene potrebe), koji može dokumentovati 

kopijom prevoznica (otpremnica)?  

2. U delu 3.2 konkursne dokumentacije - Dodatni uslovi, na strani 10.Poslovni (finansijski) kapacitet, 

zahtevate od ponudjača da ispuni dodatni uslov u vidu poslovno - finansijskog kapaciteta i to da je u 

periodu od 01.01.2017.do 21.03.2019.godine vršio uslugu prevoza u iznosu od minimum 100.000.000,00 

dinara bez PDV-a. Medjutim, naši kupci prilikom popunjavanja Potvrde imaju nedoumicu vezano za 

vremenski period na koji se ista odnosi, jer u Potvrdi kupca stoji da se promet odnosi na poslednje dve 

obračunske godine, odnosno na 2017. i 2018.godinu, a nigde ne stoji da može da se unese i promet za 

period do 21.03.2019.godine. Molimo Vas da to ispravite. 

Одгпвпри: 

     1. Имајућу у виду сам циљ ппслпвнпг капацитета кап дпдатнпг услпва кпји је закпнпдавац 

предвидеп у члану 76. ЗЈН, а кпја се састпји управп у дпказиваоу ппслпвнпсти и референтнпсти 

ппнуђача кпја прпистиче из (теретних) правних ппслпва кпје пн има са свпјим клијентима, је јаснп 
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да није мпгуће са дпказима п сппственпм превпзу испунити ппслпвни капацитет, и тп из најмаое 

два кпнкретна разлпга. Први је тај штп пптврде п тпме да је прпдавац услуге (ппнуђач у кпнкретнпј 

јавнпј набавци) исте извршип у пптпунпсти, пднпснп у угпвпренпм квалитету, рпкпвима и без 

рекламација, штп мпжемп сматрати и свпјеврснпм врстпм преппруке кпју би, у питаоу пписанпм 

случају, заинтереспванп лице самп себи давалп. Други разлпг је такпђе врлп лпгичан и суштински 

се заснива на чиоеници да је сам услпв прпписан вреднпснп, пднпснп да се из оегпве 

фпрмулације недвпсмисленп закључује да референтан ппсап мпра бити теретан, штп дакле значи 

да би и у пвпм случају заинтереспванп лице самп прпписивалп вреднпст интернпг ппсла, штп би 

псим апсплутне нелпгичнпсти и пбесмишљаваоа ппстављенпг услпва, пптенцијалнп билп и 

прптивправнп. Дакле, верујемп да смп били јасни у пбразлпжеоу и да смп указали да би 

ппзитиван пдгпвпр на питаое заинтереспванпг лица значилп даваое легитимитета 

сампвреднпваоу (и квалитативнпм и нпминалнпм) штп би билп пптпунп супрптнп сврси, и 

ппслпвнпг и финансијскпг, капацитета из чега прпистиче да је пдгпвпр на питаое 

заинтереспванпг лица негативан.  

 

     2. Биће исправљен пбразац пптврде купца, такп да се слаже са дпдатним услпвима и пбрасцем 

референтне листе.  

 

Наручилац врши измену и дппуну кпнкурсне дпкументације на следећи начин: 

 

- На страни брпј 33 меоа се пбразац Пптврде купца. Укпликп су ппнуђачи већ прибавили 

пптврде купца пре измене и дппуне истпг, а имајући у виду не такп једнпставну 

прпцедуру за прикупљаое пптврда пд стране референтних купаца, Наручилац ће 

уважити и пптврде пре измене и дппуне.   

 

     Врши се измена и дппуна кпнкурсне дпкументације и врши се прпдужеое рпка за 

дпстављаое и птвараое ппнуда са 22.04.2019. гпдине на 24.04.2019. гпдине у 11:00, пднпснп 

11:30 часпва. 

 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.2.49/2019 


