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08/3 број:404-1-50/15-14 
20.08.2015.године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење КД у вези поступка јавне набавке: Услуга физичко-техничког 
обезбеђења пословних објеката РФЗО, за период од 12 месеци, број јавне набавке: 404-1-
224/15-60 

 
 

Дана 19.08.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом за појашњењем у вези 
поступка јавне набавке: Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, за период 
од 12 месеци, број јавне набавке: 404-1-224/15-60, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).  
 

Питање и одговор на питање заинтересованог лица: 
 

Питање заинтересованог лица: 
 
„ У конкурсној документацији на страни 24 у делу који се односи на додатне услове, под 

тачком 6: „да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом“, одређено је да се као доказ 
доставља потврда референце на обрасцу Наручиоца (образац бр.9). 

Потребно нам је појашњење која је вредност у потврди потребна уколико се подноси понуда 
за више или све партије, да ли су потребне појединачне потврде за сваку партију посебно у том 
случају, као и да ли потврда истог наручиоца мможе да се достави за сваку партију посебно за коју се 
подноси понуда? 

Молимо за додатне информације и појашњења да ли је у случају подношења понуде за све 
партије потребно да су у претходне две године већ вршене или се врше услуге у вредности од укупно 
најмање 39.100.000,00 динара без ПДВ-а као и да те потврде достављамо за сваку партију посебно. 

 
Одговор:  
Понуђач може доставити једну потврду/референцу за више партија. 
Уколико се доставља једна потврда/рефренца за више партија износ у потврди мора бити 

најмање у вредности од збира захтеваног појединачног пословног капацитета за наведене партије. 
Уколико понуђач подноси понуду за све партије минимални пословни капацитет је збир 

пословног капацитета свих партија. 
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