
Д.О.О. «Парк Палић» Палић,                     

Palicsi Park Kft. Palics                                  

D.O.O. «Park Palić» Palić 

Број: 1226/2019                                                   

Дана: 30.10.2019. 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

 

ПРЕДМЕТ: Одговори Комисије за јавну набавку на захтевe за додатне информације и  

појашњења у вези Јавне набавке број ЈН/Р/14/2019 

 

 Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) достављамо одговоре на захтеве за додатне информације и појашњења које су 

заинтересована лица у поступку јавне набавке Радови на проширењу водено забавног 

садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2. фаза, бр. ЈН/Р/14/2019, поднели 

дана 29.10.2019. године, као и 30.10.2019. године. 

 

 ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА: 

 

1.   „У условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. закона о јавним 

набавкама под додатним условима у делу за испуњење пословног капацитета Наручилац 

тражи да је у протеклих 5 година понуђач или члан групе понуђача, рачунајући од дана 

објављивања позива за подношење извршио радове на изградњи најмање једног 

затвореног јавног базена минималне вредности од 100.000.000,00 динара од чега су 

обавезно изведени: грађевинско занатски радови, електроенергетске инсталације, 

машинске инсталације као и испорука и монтажа опреме базенске технике. 

У овој јавној набавци не постоји нити један затворени базен који прелази четвртину 

тражене вредности појединачно, а не постоји технички оправдано објашњење зашто би 

Наручилац инсистирао да то буде један базен толике вредности. Непримерено је да 

Наручилац инсистира на томе да је Понуђач извршио радове на једном затвореном базену 

те вредности јер то није у складу са предметом ове јавне набавке с тога сугеришемо 

Наручиоцу да донесе одлуку о измени конкурсне документације тако што се уважити као 

испуњење услова у колико Понуђач достави доказ о изградњи више затворених базена 

укупне вредности не мање од 100.000.000,00 динара.“ 

 

2. „Иако је одговором на питање број 6. од 29.10.2019. године Наручилац навео која 

средства обезбеђења чланови групе понуђача могу доставити као засебна, кроз измену 

конкурсне документације Наручилац је генерализовао начин достављања засебних 

банкарских гаранцијане не наводећи јасно на које банкарске гаранције се односи. Наше 

питање гласи: Да ли је, с обзиром на измену конкурсне документације, Наручилац 

дозволио групи понуђача достављање и банкарских гаранција за озбиљност понуде као 

засебног средства финансијског обезбеђења сваког члана групе понуђача понаособ.“ 

 

3. „Наручилац прима захтев за додатне информације и појашњења дана 28.10.2019. од 

стране заинтересованог лица, даје одговор дана 29.10.2019. и доноси одлуку о измени 

конкурсне документације у поступку јавне набавке Радови на проширењу водено забавног 

садржаја на простору мушког штранда на Палићу фаза 2 број ЈН/Р/14/2019. 

На питање под редним бројем 1. Наручилац даје позитиван одговор и прихвата предлог 

заинтересованог лица те ће дозволити и доказивање пословног капацитета за аква парк, 

дечији базен за јавну употребу по ДИН1069- 1 намењен за дечју забаву за децу од 1-12 



година и изградњу тобогана са носећом челичном конструкцијом за започете али не и 

завршене објекте истоветних објеката који износом одговарају условима из конкурсне 

документације. 

1.На основу чега Наручилац сматра да посао који је започет а није заврсен може бити 

(референца) доказ пословног капацитета Понуђача?  

2.Како Наручилац мозе бити сигуран да це Понуђач који достави нереализовани уговор 

као доказ пословног капацитета предметни уговор реализовати и да неће доћи до раскида 

тог уговора одмах након завршетка овог тендерског процеса (доделе посла) те самим тим 

и не може бити прихваћен као доказ пословног капацитета?  

3.Како Наручилац може бити сигуран да ће се предметни уговор који служи као доказ 

пословног капацитета реализовати у износу који достизе тражени износ из конкурсне 

документације?  

4. По овом одговору и одлучи Наручиоца намеће се питање да ли се исти принцип може 

применити и код осталих захтева за доказивање пословног капацитета па се и за њих може 

прихватити нереализовани уговор као начин доказивања пословног капацитета? Сходно 

свему горе наведеном констатујемо да је одлука Наручиоца да измени конкурсну 

документацију на питање под редним бројем 1. заинтересованог лица непримерена. 

Сугеришемо Наручиоцу да изврши измену конкурсне документације јавне набавке број 

ЈН/Р/14/2019 на начин да се врати првобитна форма испуњења пословног капацитета и 

начина доказивања истог.“ 

 

 ОДГОВОРИ: 

 

1. Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица те ће извршити измену 

конкурсне документације тако да ће предметни додатни услов гласити да је у претходних 

5 година (2018-2014 година), као понуђач или члан групе, рачунајући од дана објављивања 

позива за подношење извршио радове на изградњи најмање једног затвореног базена 

минималне вредности од 100.000.000,00 динара или више затворених базена укупне 

вредности не мање од 100.000.000,00 динара од чега су обавезно изведени: грађевинско 

занатски радови, електроенергетске инсталације, машинске инсталације као и испорука и 

монтажа опреме базенске технике. Начин доказивања овог услова је достављање копије 

уговора, копије окончане ситуације и потврде наручиоца о извршеним радовима која 

обавезно садржи спецификацију извршених радова, односно која је врста/група радова 

извршена. 

 

2.  Да, наручилац је изменом конкурсне документације предвидео да за све тражене 

гаранције, значи и за банкарску гаранцију за озбиљност понуде, чланови групе понуђача 

могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или више гаранција од 

више чланова заједничке понуде, с тим да укупна вредност гаранција не може бити мања 

од тражене вредности предметне гаранције. 

 

3.  Наручилац наведене измене сматра оправданим и остаје у свему при наводима из 

конкурсне документације. 

 

У складу са одговорима наручилац ће извршити измену конкурсне документације. Измену 

конкурсне документације наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

           ДОО „Парк Палић” Палић    

            Комисија за јавну набавку  


