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П И Т А Њ Е   И   О Д Г О В О Р 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ  -  ЈН К 62/18 

 

 

Комисија јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављено питање дана 

02.10.2018. године, благовремено даје следећи одговор: 

 

ПИТАЊЕ: 

 Поштовани, 

 У вези са ЈН К 62/18 за израду пројектне документације (Сервер соба), молимо Вас да 

нам доставите додатне информације на следеће питање: 

 - Како је предмет пројекта израда техничке документације за сервер салу (дата центар), 

да ли је као доказ референци за пројектовање у минималној вредности од 500.000 дин потребно  

да се приложе докази за урађене пројекте из области сервер сала  (дата центара) или ће се као 

доказ Референци прихватити пројекти који  обрађују било коју врсту објеката? 

 - Да ли је као доказ референци потребно више објеката са вредношћу израде техничке 

документације минималног износа 500.000,00 дин и колико? 

 

 ОДГОВОР: 

 У поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ, код Б. ДОДАТНИ УСЛОВИ  под тачком 1. – ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ је 

предвиђено да се неопходним капацитетом сматра да је понуђач у периоду од 01.01.2015. 

године до дана отварања понуда извршио услугу  израде пројектне документације у изноус од 

најмање 500.000,00 дин без ПДВ-а, а доказ за то је потврда наручилаца о раније реализованим 

уговорима. 

 Из напред наведеног се види да ће се као доказ прихватити референце о изради пројекта  

било ког објекта.  

 Укупна вредност израђених пројеката треба да износи најмање 500.000,00 дин без ПДВ-

а, без обзира на број објеката за које су наведени пројекти израђени.  
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