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У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ,, Услуга
израде стратешке процене утицаја за Национални план за смањење емисије (НЕРП)“,
бр.1.2.25/18, за коју су позив и конкурсна документација објављени на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца дана 09.10.2018. године, овом наручиоцу је, дана
10.10.2018. године, електронском поштом заинтересовано лице упутило мејл у коме је
садржано следеће питање:
Питање бр.1:
Poštovane,
Molimo vas da nam odgovorite na sledeće pitanje u što kraćem roku (ako je ikako moguće već danas), s
obzirom na rok za dostavljanje ponuda:
Da li je moguće koristiti potvrde Naručioca o uspešno realizovanom projektu koje su pribavljene za
potrebe javne nabavke za SPU NERP kada je postupak obustavljen?
Naime, smatramo da jednom pribavljena potvrda naručioca važi trajno, a u ovom slučaju izdata je za
potrebe istog posla I na identičnom obrascu koji se I sada nalazi u konkursnoj dokumentaciji.

У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:
Одговор на питање 1:
1.Наручилац је Конкурсном документацијом за напред наведену предметну јавну набавку,
за испуњеност Додатних услова – Пословни капацитет, захтевао да је Понуђач (2013,

2014, 2015, 2106, 2017), успешно реализовао минимум 3 пројекта, израда стратешке
процене утицаја на животну средину за стратешка и/или планска документа на
републичком или покрајинском нивоу, у области енергетике, индустрије, саобраћаја,
управљања отпадом или управљања водама, а као доказ да је успешно реализован
1

пројекат, потребно је доставити Образац 8 – Попуњена Референтна листа потписан од
стране понуђача, и референтне потребе издате од стране Наручиоца/купца о успешно
реализованом пројекту.(у овом случају , најмање 3), наиме, Комисија ће признати као
валидне референтне потврде које су издате од стране референтних
наручилаца/купаца, који су коришћени у претходној јавној набавци – обустављени
поступак за услуге израде стратешке процене утицаја за Национални план за смањење
емисије (НЕРП бр.1.2.25, али само :
ако су реализовани на републичком или покрајинском нивоу, у области енергетике,
индустрије, саобраћаја, управљања отпадом или управљања водама, како је и
захтевано конкурсном документацијом.

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
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