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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 2 

у поступку јавне набавке радова –радови на текућим поправкама и одржавању објеката 

којима управља Градска управа за имовину и имовинско – правне послове 

шифра: ОП-13/2018 

 

Наручилац је дана 25.07.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев 

за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку радова 

– радови на текућим поправкама и одржавању објеката којима управља Градска управа за 

имовину и имовинско – правне послове, шифра: ОП-13/2018. 

 

Питање: „Као додатни услов Финансијског капацитета  за све партије захтева се: 

 

1. да испуњава услов финансијског капацитета(за све партије): 

1.1. да је бонитет понуђача упериодуод 2013-2017. године скорингом оцењен као врло добар 

бонитет „ББ“ или бољи; 

 

Питање: 

Зашто се поставља услов да је бонитет оцењен скорингом „ББ“ или бољи, зашто не може бити 

неки слабији бонитет, када се квалификованост извођача и његова способност да квалитетно 

изведе предметне радове доказује референцама о изведеним радова и потписаним уговорима 

које је понуђач реализовао, који могу бити далеко озбиљнији него предметни радови. Опет се 

услов бонитета „ББ“ намеће као дискриминишући, а не као равноправно квалификациони 

услов. 

Уколико Наручилац не коригује овај дискриминишући услов бићемо приморани да уложимо 

жалбу на услове постављене у конкурсној документацији.“ 

 
На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачинила је дана 

27.07.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор: Наручилац је на упућено питање већ одговорио кроз Дoдатне 

инфoрмацијe/пoјашњења број 1, објављено дана 25.07.2018. године. 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца.  

 

Комисија за јавну набавку ОП-13/2018 

 

 


