
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Комисија јавну набавку у отвореном поступку 
Број ЈНВВ:  IV 04-404-25/2015 
Датум:   19.11.2015. год. 
Н О В И  Б Е Ч Е Ј 
Жарка Зрењанина бр. 8. 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ:  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

         радова на изградњи објеката фекалне канализације у Новом Бечеју, према предмеру 
                     радова и техничким карактеристикама набавке, ЈНВВ број IV 04-404-25/2015 од   
                     26.10.2015. године - Друго појашњење конкурсне документације 
 
Комисија за јавну набавку радова на изградњи објеката фекалне канализације у Новом Бечеју, према 
предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, ЈНВВ број IV 04-404-25/2015, је дана 18.11.  
и 19.11.2015. примила два захтева потенцијалних понуђача за додатним информацијама или 
појашњењима Конкурсне документације за наведену набавку, са питањима следеће садржине: 
 
Питање бр. 1.: „Да ли ћете прихватити оверену и потписану потврду Наручиоца о реализацији  
                            закључених уговора на обрасцу Наручиоца, који садржи све елементе обрасца из  
                            Конкурсне документације?“ 
Одговор на питање бр. 1. : У вези напред постављеног питања, обавештавамо Вас да је:     

   - у поглављу VI. - Услови за учешће у поступку набавке из чл. 75 и 76., у тачци Б, под ред.  
     бројем 6, подтач.  б), на стр. 27/71, наручилац јасно прецизирао услов за учешће у поступку  
     набавке, односно да је образац Потврде који понуђачи треба да доставе - дат у Конкурсној  
     документацији: 
      6.  б)  „Оверен списак најважнијих изведених радова у претходних пет година (од 2010 до 2014.  
               године) са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца, из чега се види да је  
                 понуђач у наведеном периоду извршио радове исте или сличне предмету ове јавне набавке, и  
               то по основу најмање 10 (десет) закључених уговора, попуњен образац Референт листе о  
               изведеним радовима са Потврдама (датe у Конкурсној документацији).“ 

                     
Напомињемо да је у истом поглављу (VI. 4. Образац референт листе и Потврде), на стр. 31/71 
предметне Конкурсне документације дат образац Потврде, са напоменом да: „Дати образац 
потврде копирати, попунити и доставити (потписан и оверен од стране наручиоца / купца) уз 
сваки уговор наведен у обрасцу Референт листе, односно наручилац је прецизирао да се 
испуњеност услова везаних за пословни капацитет доказује, поред достављања уговора, и 
попуњеним обрасцима Референт листе и Потврда, који су дати у Конкурсној документацији.  

 
 
Питање бр. 2.: „Да ли ћете као доказ кадровског капацитета за КВ радника (водоинсталатер),  
                           прихватити  радника  који  је  уговором  распоређен  на радно  место монтер - 
                           водоинсталатер?“ 
Одговор на питање бр. 2. : У вези напред постављеног питања, обавештавамо Вас да ће, као доказ  
                           кадровског капацитета за КВ радника (водоинсталатер), Комисија прихватити  и      
                           радника  који  је  уговором  распоређен  на радно  место монтер – водоинсталатер.  
  
 
Питање бр. 3.: „Молимо Вас да појасните шта конкретно подразумева 1 комплет (услов техничке  
                           опремљености под тачком 4. Лични алат), који је потребно доказати изјавом и 
                           инвентарном листом?“ 



 
 
Одговор на питање бр. 3. : У вези напред постављеног питања, обавештавамо Вас да се под личним  
                            алатом подразумева сав ситни алат који је неопходан и користи се за радове односно 
                            услугу која је дефинисана овом јавном набавком, а без којег се не може обавити  
                            услуга квалитетно и у предвиђеном року.  
  
 
Питање бр. 4.: Молим комисију за предметну јавну набавку да нам у законском року достави 
објашњење за позиције: 
     

- Ул. Чика Љубина крак 1 слив ка улици  ИЛР – позиција 12 и позиција 13, 
- Ул. Чика Љубина крак 2 слив ка улици  ЈНА – позиција 12 и позиција 13, 
- Ул. Чика Љубина крак 3 слив ка ул. Народног фронта – позиција 12 и позиција 13, 
- Ул. Чика Љубина крак 4 слив ка улици  Петефи Шандора – позиција 13 и позиција 14, 
- Ул. Народног фронта од ул. З. Јовине до Његошеве – позиција 12 и позиција 13, 
- Ул. Његошева од ул. ЈНА до  улице П. Шандора – позиција 12 и позиција 13 и 
- Ул. Његошева од Народног фронта до П. Шандора – позиција 10 и позиција 11, 

У горе наведеним позицијама се, и у једној и у другој позицији, за сваку наведену улицу, понавља у 
опису – набавка, уградња и монтажа ливено гвоздених поклопаца. 
 
 
Одговор на питање бр. 4. : У вези напред постављеног питања, обавештавамо Вас да:     
ЗА УЛИЦУ ЧИКА ЉУБИНА КРАК 1 СЛИВ КА УЛИЦИ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА  
У позицији број 12. погрешно стоји да јединичном ценом обухваћено „ Набавка допремање и 
уграђивање  ливено - гвозденог поклопца пречника 600mm, носивости 250kN, са израдом бетонског 
прстена за корекцију“ него је то исказано као посебна позиција број 13. 
 
ЗА УЛИЦУ ЧИКА ЉУБИНА КРАК 2 СЛИВ КА УЛИЦИ ЈНА  
У позицији број 12. погрешно стоји да јединичном ценом обухваћено „ Набавка допремање и 
уграђивање  ливено - гвозденог поклопца пречника 600mm, носивости 250kN, са израдом бетонског 
прстена за корекцију“ него је то исказано као посебна позиција број 13. 
 
ЗА УЛИЦУ ЧИКА ЉУБИНА КРАК 3 СЛИВ КА УЛИЦИ НАРОДНОГ ФРОНТА  
У позицији број 12. погрешно стоји да јединичном ценом обухваћено „ Набавка допремање и 
уграђивање  ливено - гвозденог поклопца пречника 600mm, носивости 250kN, са израдом бетонског 
прстена за корекцију“ него је то исказано као посебна позиција број 13. 
 
ЗА УЛИЦУ ЧИКА ЉУБИНА КРАК 4 СЛИВ КА УЛИЦИ  ПЕТЕФИ ШАНДОРА 
У позицији број 13. погрешно стоји да јединичном ценом обухваћено „ Набавка допремање и 
уграђивање  ливено - гвозденог поклопца пречника 600mm, носивости 250kN, са израдом бетонског 
прстена за корекцију“ него је то исказано као посебна позиција број 14. 
 
ЗА УЛИЦУ НАРОДНОГ ФРОНТА ОД УЛИЦЕ ЗМАЈ ЈОВИНЕ ДО УЛИЦЕ ЊЕГОШЕВЕ  
У позицији број 12. погрешно стоји да јединичном ценом обухваћено „ Набавка допремање и 
уграђивање  ливено - гвозденог поклопца пречника 600mm, носивости 250kN, са израдом бетонског 
прстена за корекцију“ него је то исказано као посебна позиција број 13 
 
ЗА УЛИЦУ ЊЕГОШЕВА ОД УЛИЦЕ ЈНА ДО УЛИЦЕ ПЕТЕФИ ШАНДОРА 
У позицији број 12. погрешно стоји да јединичном ценом обухваћено „ Набавка допремање и 
уграђивање  ливено - гвозденог поклопца пречника 600mm, носивости 250kN, са израдом бетонског 
прстена за корекцију“ него је то исказано као посебна позиција број 13 
 
 
 



 
 
ЗА УЛИЦУ ЊЕГОШЕВА ОД УЛИЦЕ НАРОДНОГ ФРОНТА ДО УЛИЦЕ ПЕТЕФИ ШАНДОРА 
У позицији број 10. погрешно стоји да јединичном ценом обухваћено „ Набавка допремање и 
уграђивање  ливено - гвозденог поклопца пречника 600mm, носивости 250kN, са израдом бетонског 
прстена за корекцију“ него је то исказано као посебна позиција број 11. 
 
 
С обзиром на наведено у одговору под ред. бр. 4.,  Комисија наручиоца ће извршити измену 
Конкурсне документације за јавну набавку радова на изградњи објеката фекалне канализације у Новом 
Бечеју, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, ЈНВВ број IV 04-404-25/2015, 
те наручилац сходно одредбама чл. 63. став 5. Закона о  јавним набавкама, ПРОДУЖУЈЕ РОК ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА на: 
 

- рок за подношење понуда се МЕЊА  са 27.11.2015.  НА  04.12.2015. године до  
  11,00 часова и 
- рок за отварање понуда се МЕЊА  са 27.11.2015.  НА  04.12.2015. године у 12,00  
  часова; 

 
Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
 
 

                                                                                  Председник Комисије: 
                                                                                                 _______________________ 

                           Милица Нешић 
 
 
 
 
 
 


