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 Предмет: одговори на постављена питања у вези спровођења јавне 

набавке - израда  Идејног решења и Пројекта за извођење реконструкције и 

изградње саобраћајних површина, јавне расвете, атмосферске канализације у 

делу Жењезничке улице у Сремској Митровици, редни број 1.2.5 

 

   ПИТАЊЕ БР.1. 

Тражи се да је понуђач урадио 3 пројекта друмских саобраћајница са припадајућом 

инфраструктуром. Да ли наведена инфраструктура мора да буде у сва три пројекта, или 

може да се достави, рецимо 5 пројеката који ће покрити све референце ? 

    

 Одговор: 

  Како је Наручиоцу битно да потенцијални Понуђач имам довољно искуства у 

пројектовању саобраћајница са припадајућом инфраструктуром,  на страни 10. Конкурсне 

дoкументације у тачки 4.1.2 је дефинисано да Понуђач мора доказати да испуњава додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76.Закона и то:  

1) Да располаже неопходним пословним капацитетом:  Да је у претходне три 

календарске године (2015, 2016, 2017.) урадио минимум три пројекта друмских 

саобраћајница са припадајућом инфраструктуром и да је у оквиру пројекта 

инфраструктуре у уквиру саобраћајница израдио:  

- минимум три пројекта јавног осветљења,  

- минимум три пројекта хидротехничких инсталација,  

- миниму три пројекта заштите и измештања телекомуникационих објеката,  

- минимум три пројекта заштите или измештања или изградње гасних инсталација,  

- минимум три пројекта партерног уређења.  

од којих минимум један пројекат наведене инфраструктуре мора бити у оквиру градски 

саобраћајница. 

 

Испуњеност наведених референци потенцијални понуђач може испунити са 

више пројеката, битно је да има све тражени референце.  
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   ПИТАЊЕ БР.2. 

Да ли Наручилац може да тражи ИСО стандарде као услов за учествовање у поступку за 

наведену јавну набавку? 

 

   Одговор: 

      Наручилац путем Јавне набавке жели да добије квалитетног извршиоца услуге, самим 

тим прописује критеријуме којим ће то потенцијални Понуђачи да докажу. Један од 

критеријума је и поседовање и примена ISO стандарда.  

ISO стандарди који се траже односе се на управљање кавлитетом (ISO9001), заштити 

животне средине (ISO14001), безбедношћу и изаштитом на раду (ISO18001) и управљању 

енергијом (ISO50001), Наручилац жели да буде сигуран да потенцијални Понуђачи 

располажу знањем и примењује поменуте стандарде с обзиром на значај дела улице која је 

предмет пројектовања и да је у питању једна од важнијих градских улица у којој има свих 

комуналних инсталација чијим се измештањем и заштитом може утицати и на животну 

средину, безбедност грађана и управљању енергијом, а применом ISO9001 се доказује 

способност Понуђача да своје пословне процесе контролише у сваком кораку производње 

по јасно дефинисаним правилима. Зато Наручилац сматра да сви наведени стандарди 

имају везе са предметом јавне набавке и да их не треба занемаривати као услов којим се 

доказује способност потенцијалних Понуђача да квалитетно изврше своје услуге.  

 

 

 

                                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                  израда  Идејног решења и Пројекта за извођење 

                                                                реконструкције и изградње саобраћајних површина, 

                                                                   јавне расвете, атмосферске канализације у делу  

                                                                       Жељезничке улице у Сремској Митровици 

                                                                                                Ред.бр.1.2.5. 


