
 
 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,  14/2015 и 

68/2015 – у даљем тексту: Закон / Закон о јавним набавкама) Комисија за јавну набавку – 

пројектно техничка документација за реконструкцију болнице, бр. ЈН 14/2018 доставља 

 

 

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације 
 

Питање број 1: 

Молимо Вас да исправите Образац бр.5, страна 44 од 55 КД ЈН бр. 14/2018, пошто се према КД 

оцењује кадровски капацитет према референцама појединачних инжењера, а не према референцама 

фирме. Предметни образац треба да се зове: "Референц листа", како је дефинисано у КД страна 25 од 

55. У случају да дозволите понуђачима да референц листе предају у слободној форми, молимо да то 

наведете у КД. 

Питање број 2: 

Образац потврде за доказивање стручних референци онако како је дат у исправљеној КД ЈН бр. 

14/2018 се односи на предузеће, а не на појединца. Ако се тражи и оваква потврда молимо Вас да 

напоменете да се признају потврде наручилаца издате на другачијем обрасцу, које у себи садрже све 

тражене податке за ову ЈН, а у складу са закључком 4. Опште седнице Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима ЈН од 16.04.2014.- 18. став. 

 

Питање број 3: 

Да ли ће наручилац у конкурсној документацији навести обавезну напомену, према члану 79, став 5, 

Закона о Јавним  набавкама? 

 

Питање број 4: 

Да ли ће наручилац након потребних измена КД, продужити рок за подношење понуда у складу са 

чланом 63. Закона о јавним набавкама? 

 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

 

           Комисија за јавну набавку је преиспитала Ваш Захтев и констатовала грешку коју ће 

исправити Изменом конкурсне документације.Такође , Обрасац број 5 се брише (из разлога што је 

требао да докаже непостојећи додатни  услов) из  конкурсне документације. 

 У складу са Чланом 63. Закона о јавним набавкама ,Наручилац ће продужити рок за подношење 

понуда. 
 

 

                                                               Комисија за јавну набавку 
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