
Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

Број:208      

Дана:10.05.2019.                  

 

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалних понуђача упућени  путем 

електронске поште (maila)  дана 09.05.2019.године за јавну набавку радова    у 

отвореном поступку – Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у 

Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза финансирања број ЈНОП 5/2019 

 

  

Дана 09.05.2019. године, потенцијални понуђачи су упутили  путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку радова    у отвореном поступку – Изградња објекта 

Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном - 

четврта фаза финансирања број ЈНОП 5/2019. Наручилац је дана 09.05.2019. године 

електронским путем потврдио пријем питања. 

 

. 

Питање 1.: 

У додатним условима се тражи референца од 1.000.000.000,00 РСД са ПДВ, а у обрасцу 

референце се тражи цифра без обрачунатог ПДВа. Молим Вас за појашњење. 

Питање 2.: 

Да ли се референце траже за последњих 5 година, пошто у доказима за тражени услов 

пише за последње 3 године? Молимо за појашњење. 

 

Питање 3.  

Грађевински радови су само део предмета јавне набавке, али су и остали радови 

укључени у предмет јавне набавке. Молим Вас за појашњење да ли се под 

грађевинским радовима подразумевају и електро радови, радови на уградњи расвете, 

комуникационе опреме, детекције и дојаве пожара, грејања и хлађења, агрегата, 

контроле приступа, сценске расвете, видео надзора, сценске механике и осталих радова 

који су наведени у предмеру конкурсне документације?   

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 

бр. 124/2012,14/15 и 68/15), Наручилац даје у законском року одговоре на 

постављена питања. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1  

Како је и наведено у делу 6) Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. закона 

о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова      понуђача под тачком 

6 под А  као неопходан пословни капацитет потребно је А) да је понуђач у последњих пет (5)  

година рачунајући од дана објављивања јавног позива извео грађевинске радове   на  најмање 3 објекта 

укупне вредности минимум 1000.000.000,00 динара са пдв. 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у обрасцу референтне понуде. 

 



ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 2  

Како је и наведено у делу 6) Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. закона 

о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова      понуђача под тачком 

6 под А  као неопходан пословни капацитет потребно је А) да је понуђач у последњих пет (5)  

година рачунајући од дана објављивања јавног позива извео грађевинске радове   на  најмање 3 објекта 

укупне вредности минимум 1000.000.000,00 динара са пдв. 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације уделу Упутство какао се доказује 

испуњеност услова из члана 75 и 76  у тачки 6 под А. 

 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 3  

Под грађевинским радовима подразумевају и електро радови, радови на уградњи 

расвете, комуникационе опреме, детекције и дојаве пожара, грејања и хлађења, 

агрегата, контроле приступа, сценске расвете, видео надзора, сценске механике и 

осталих радова који су наведени у предмеру конкурсне документације.   

 

 

Комисија за ЈНОП 5/2019 
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