
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Комисија јавну набавку – отворени поступак 

 

Број ЈНБВ: IV 04-404-14/2018 

Датум: 29.05.2018. године 

 

  

ПРЕДМЕТ: Јавна набавка – отворени поступак: IV 04-404-14/2018 – ЗАХТЕВ ЗА 

ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

Комисија за јавну набавку радова „Поправке и одржавање локалних путева, улица и 

пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј, према предмеру радова и техничким 

карактеристикама набавке“, која се спроводи у отвореном поступку, број IV 04-404-

14/2018, је дана 28.05.2018. године примила захтев потенцијалног понуђача за додатним 

информацијама. 

 

Питање: 

 

Поштовани, 

 

молимо вас да нам пружите додатне информације у поступку јавне набавке број IV 04-

404-14/2018 Поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза 

на територији општине Нови Бечеј 

 

1. Наручилац је на стр. 13 конкурсне документације дефинисао додатни услов 

финанскијског капацитета којим се између осталог захтева: 

„Да је у претходне три године (2015., 2016. и  2017.) остварио укупан пословни приход у 

минималном износу од 22.000.000,00 динара.“ 

Доказ: 

„Као доказ из тачке 1. Потврда пословне банке да је у претходне три године остварио 

тражени промет преко рачуна или биланс успеха или Извештај о бонитету који издаје АПР 

(образац БОН-ЈН).“ 

 

Питање: Узимајући у обзир да наш образац БОН-ЈН не садржи податке за 2017. годину, 

као и да је наша законкса обавеза да завршни рачун за 2017. годину предамо до 

30.06.2018., молимо Наручиоца да нам потврди да ћемо испунити горе наведени услов 

уколико приложимо образац БОН-ЈН који обухвата период 2014-2016 и Статистички 

извештај за 2017. годину који обухвата Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину? 



2. Наручилац је на стр. 13 конкурсне документације дефинисао додатни услов пословниг 

капацитета којим се између осталог захтева: 

„Понуђач треба да поседује ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 и OHSAS 18001 за израдњу и 

одржавање објеката путне инфраструктуре и производњу асфалта.“ 

 

Питање: Молимо Наручиоца да нам потврди да ће горе наведени услов испунити и 

понуђач који поседује захтеване сертификате чији обим сертификације обухвата 

изградњу инфраструктурних објеката. 

 

 

ОДГОВОР на прво питање: 

Наручилац потврђује да ће понуђач испунити наведени услов уколико у својој понуди 

приложи образац БОН-ЈН који обухвата период 2014-2016 и Статистички извештај за 

2017. годину који обухвата Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину. 

 

ОДГОВОР на друго питање: 

Наручилац потврђује да ће понуђач испунити наведени услов и уколико у својој понуди 

достави тражене доказе да поседује захтеване сертификате чији обим сертификације 

обухвата изградњу инфраструктурних објеката. 
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