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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НЕДОСТАЈУЋИХ
САДРЖАЈА НА ГП НАКОВО Јн 8/2019 доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање
1. Наручилац је на стр. 171-173 конкурсне документације дефинисао додатни услов техничког
капацитета при чему се као докази за испуњење наведеног услова захтева:
„ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
Наведени услови доказују се достављањем:
- књиговодствене картице основног средства или пописне листе (са јасно назначеним ознакама
тражене опреме) или уговор о купопродаји или уговор о закупу или други документ којим је могуће
потврдити
власништво/закуп (уговор о закупу треба да се односи на временски период од најмање 12 месеци,
рачунајући од дана отварања понуда за јавну набавку);
- копију Стручног налаза о извршеном прегледу и провери радне машине (издаје овлашћена
установа) за опрему која подлеже Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и
испитивања услове
радне околине ("Сл.гласник РС", бр.. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015).
Напомена: Имајући у виду да се Стручни налаз за поједину механизацију и опрему добија од стране
овлашћених установа тек након њихове монтаже на градилишту и извршеног прегледа (нпр. кран,
скела и др.), молимо Наручиоца да нам потврди да је за испуњење горе наведеног додатног услова
техничког капацитета довољно доставити доказе захтеване подтачком 1 („књиговодствене картице
основног средства или пописне листе (са јасно назначеним ознакама тражене опреме) или уговор о
купопродаји или уговор о закупу или други документ којим је могуће потврдити власништво/закуп
(уговор о закупу треба да се односи на временски период од најмање 12 месеци, рачунајући од дана
отварања понуда за јавну набавку“).
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Наручиоц потврђује да за испуњење додатног услова техничког капацитета довољно доставити
доказе захтеване подтачком 1 („књиговодствене картице основног средства или пописне листе (са
јасно назначеним ознакама тражене опреме) или уговор о купопродаји или уговор о закупу или други
документ којим је могуће потврдити власништво/закуп (уговор о закупу треба да се односи на
временски период од најмање 12 месеци, рачунајући од дана отварања понуда за јавну набавку“).
2.
На стр. 372 конкурсне документације у Моделу уговора стоји напомена:
„Модел Уговора ПОНУЂАЧ мора да:
- попуни,
- печатом овери и потпише сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора,
Уколико понуду подноси група понуђача, свака страна модела уговора мора бити потписана и
оверена од стране овлашћеног лица - носиоца посла. „

док на стр. 389 конкурсне документације стоји:
„Модел уговора - понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора. Уколико
понуду подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
Напомена: Молимо наручиоца да нам потврди да Модел уговора у случају подношења заједничке
понуде, оверава и потписује само овлашћено лице – носиоца посла.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Наручиоц ће извршити измену конкурсне документације.
3.
Напомињемо наручиоцу да је одређени број страна конкурсне документације смакнут и да се
поједине изјаве (које достављају сви чланови групе понуђача) налазе на две стране. Молимо
наручиоца да, уколико је у могућности, изврши корекцију конкурсне документације.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Наручиоц ће извршити измену конкурсне документације.
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Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа

