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ПРЕДМЕТ:  Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне  

          документације за припремање понуда за јавну набавку радова на изради хоризонталне  

                     хидроизолације (пресецању влаге) на објекту Житног магацина (објекат споменика  

                     културе) у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, ЈН бр. IV 04-404-3/6-2016 

 

Комисија Наручиоца, образована за спровођење поступка јавне набавке мале вредности за набавку 

радова на изради хоризонталне хидроизолације (пресецању влаге) на објекту Житног магацина 

(објекат споменика културе) у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, ЈН бр. IV 04-404-3/6-2016,  

је дана 13.12.2016. године примила захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације са питањем везаним за припремање понуда за предметну 

јавну набавку, те у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, одговара на примљени 

захтев:  

 

Питање бр. 1.: 

У вези данашњег разговора шаљемо Вам на увид једну од потврда које имамо са молбом да нам 

одговорите: да ли постоји могућност да се прихвате такве потврде или да се прихвати изјава 

Извођача да се обавезује да ће, уколико буде изабран, до потписивања уговора  обезбедити потврде 

на обрасцу који је саставни део документације. 

 

Одговор:  

Наручилац  је  у Упутству датом понуђачима како се доказује испуњеност услова, у тачци 6. б), на 

стр. 12/49  дефинисао додатни услов у погледу пословног капацитета, као и начин доказивања 

испуњености наведеног услова, и у поглављу V 5. – Образац Референт листе и Потврде, на стр. 21/49 

предметне Конкурсне документације, дао образац Потврде, којим поред осталих наведених 

докумената, понуђачи треба да докажу испуњеност додатног услова у погледу пословног капацитета. 

 

Дата потврда садржи тражене податке о изведеним радовима.  

 

Уколико понуђач располаже потврдама које садрже све податке који су наведени у Обрасцу Потврде, 

који је је саставни део Конкурсне документације за набавку предметних радова, Комисија Наручиоца 

ће исте прихватити. 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће у року од три дана од дана 

пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

припремање понуда за предметну јавну набавку, поставити на Порталу ЈН и интернет страници 

Наручиоца.  

                     Председник Комисије: 

        _______________________ 

                Драган Раушки 


