
 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

23272 Нови Бечеј,Жарка Зрењанина  бр. 8. 

Број ЈН: IV 04-404-10/2017        

Датум:  13.07.2017. год.  

 

ПРЕДМЕТ:  Захтев за појашњењем и изменом конкурсне документације за 

припремање понуда за јавну набавку радова на изградњи саобраћајница у Јужној 

индустријској зони у Новом Милошеву, ЈНМВ број IV 04-404-10/2017. 

 

Комисија Наручиоца је дана 11.07.2017.године од потенцијалног понуђача примила 

захтев за додатним информацијама: 

 

Питање бр 1. 

  

Молимо Вас да нам одговотите да ли ће као доказ за испуњење пословног капацитета 

бити признати радови на рехабилитацији, периодичном, ургентном и појачаном 

одржавању путева,улица или раскрсница као и извођење асфалтерских радова на 

саобраћајним површинама,  уз достављене уговоре и окончане ситуације из којих се 

јасно види врста радова и да је испуњен услов у смислу уграђеног завршног слоја 

асфалта у минималној количини од 3000 тона, обзиром да радови који су извођени 

обухватају припремне радове, земљане радове, радове на изградњи коловозне 

конструкције т ј  обухватају све радове који се односе и на изградњу саобраћајница, али 

су од стране тадашњих наручиоца уговори названи појачано одржавање, периодично 

одржавање, ургентно одржавање, извођење асфалтерских радова и сл? 

У окончаним ситуацијама бисмо маркирали све радове на уградњи завршног слоја од 

асфалта и тако испунили захтев у смислууграђеног завршног слоја асфалта у 

минималној количини од 3000 тона. 

 

Одговор на питање бр 1: Комисија ће прихватити уговоре и окончане ситуације  за 

радове на рехабилитацији, периодичном, ургентном и појачаном одржавању 

путева,улица или раскрсница као и извођење асфалтерских радова на саобраћајним 

површинама 

  

Питање бр 2. 

Молимо Вас да нам одговорите уколико понуђач тренутно нема  извештај о 

испитивању претходног састава асфалтне мешавине БНС 22 Б, која је веома мало 

заступљена у пракси и на пројектима који се тренутно изводе, да ли може да достави 

изјаву којом се обавезује да ће уколико уговори предметне радове прибавити извештај 

о испитивању претходног састава асфалтне мешавине БНС 22 Б којом би се иизвели 

радови, а како је захтевано пројектом и техничким условима? 

Напомињемо да је приваљање извештаја о испитивању претходног састава асфалтне 

мешавине БНС 22 Б уједно и додатни трошак понуђача у поступку припреме понуде, а 

уколико не буде изабран за извођење радова по предметној јавној набавци. 

 



 Одговор на питање бр.2: Комисија ће усвојити захтев понуђача да се накнадно, 

уколико буде изабран, доставе тражени извештаји јер понуђач и не тражи да се 

промени пројектом предвиђени квалитет асфалта. 

 

  

Питање бр 3. 

У вашем одговору Број ЈН: IV 04-404-10/2017       

Датум:  08.07.2017. год. стоји: 

  

„Одговор на питање бр.2. 
Комисија је става да као доказ о власништву треба доставити уговор о купопродаји , 

рачун, инвентарску листу, књиговодствену картицу основног средства, или уговор о 

лизингу или закупу до краја трајања уговора.“ 

  

Сматрамо да је уз достављање рачуна, инвентарске листе 

и књиговодствене картице основног средства непотребно достављатии уговор о 

купопродаји, обзиром да исти није обавезујући при куповини и да достављањем 

осталих доказа испуњавамо услов захтеван за технички капацитет и доказујемо 

власништво наведене опреме и механизације 

 

Одговор на питање бр.3:Комисија Наручиоца ће усвојити захтев потенцијалног 

понуђача, односно да као доказ о испуњавању услова везаног за технички капацитет уз 

достављање рачуна, инвентарске листе и књиговодствене картице основног средства 

није потребно поседовати и уговор о купопродаји. 

Комисија Наручиоца ће извршити измену Конкурсне документације на страни 12/38 

тако да уместо: 

Технички капацитет,  

 

1) услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних 

услова 

 – Доказ: 

Доказ о власништву (уговор о купопродаји, рачун, инвентарска листа, 

књиговодствена картица основног средства) или уговор о лизингу или закупу до 

краја трајања уговора.  

Извод из листа непокретности или извод из земљишних књига да је асфалтна 

база укњижена на понуђача и копија употребне дозволе. 

Уколико је асфалтна база у закупу потребно је уз све горе наведене доказе за 

асфалтну базу доставити и уговор о закупу предметне асфалтне базе. 

Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (слободна 

форма) да је асфалтна база технички исправна. 

изјаву понуђача и власника асфалтне базе дату под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену 

печатом, да је асфалтна база технички исправна и у функцији, као и да је у 

претходне три календарске године производила минимално по 20.000 тона 

асфалта сваке године 

Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (слободна 

форма) којом се доказује удаљеност асфалтне базе од центра Новог Бечеја. Уз 

изјаву приложити одштампану и обележену трасу пута са уписаним растојањем 

измереним помоћу веб сајта www.maps.google.com. '' 

 



Стоји: 

''  

Технички капацитет,  

 

2) услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних 

услова 

 – Доказ: 

Доказ о власништву (уговор о купопродаји или рачун, инвентарска листа, 

књиговодствена картица основног средства) или уговор о лизингу или закупу до 

краја трајања уговора.  

Извод из листа непокретности или извод из земљишних књига да је асфалтна 

база укњижена на понуђача и копија употребне дозволе. 

Уколико је асфалтна база у закупу потребно је уз све горе наведене доказе за 

асфалтну базу доставити и уговор о закупу предметне асфалтне базе. 

Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (слободна 

форма) да је асфалтна база технички исправна. 

изјаву понуђача и власника асфалтне базе дату под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену 

печатом, да је асфалтна база технички исправна и у функцији, као и да је у 

претходне три календарске године производила минимално по 20.000 тона 

асфалта сваке године 

Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (слободна 

форма) којом се доказује удаљеност асфалтне базе од центра Новог Бечеја. Уз 

изјаву приложити одштампану и обележену трасу пута са уписаним растојањем 

измереним помоћу веб сајта www.maps.google.com. '' 

 

 

 С обзиром на то да је Наручилац извршио измену односно допуну Конкурсне 

документације осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, у 

складу са чл.63 Закона о јавним набавкама рок за подношење понуда се 

продужава са 17.07.2017.године до 10 часова на 20.07.2017.године до 10 часова. 

Јавно отварање понуда се помера са 17.07.2017.године у 11 часова на 

20.07.2017.године у 11 часова. 

 

 

 

Наведено појашњење и измењену конкурсну документацију, Наручилац ће 

поставити на Портал ЈН и интернет страници Наручиоца.              

   

 

 

 

 

 

 

Комисија 

______________________ 


