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ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА 

ЗАВЕДЕНА КОД НАРУЧИОЦА ПОД БР. UP 374/2017 ОД 23.01.2017. ГОДИНЕ 

 

 

 
 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА 

ЗАВЕДЕНА КОД НАРУЧИОЦА ПОД БР.UP 374/2017 ОД 23.01.2017. ГОДИНЕ 

И ОБЈАШЊЕЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЈН 04/16 

 

1. Биће извршене измене и  допуне Конкурсне документације тако што ће бити 

омогућена и електронска комуникација у поступку јавне набавке.  
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2. Наручилац је цитирао одредбу Закона о јавним набавкама а понуђач као 

стручно  лице које познаје материју  мора знати да ли су му потребне посебне 

дозволе у смислу члана 75 Закона о јавним набавкама. Наручилац посебно 

указује да лиценце предвиђене у Конкурсној документацији нису обавезни 

услови у смислу члана 75. Закона о јавним набавкама, већ су  лиценце додатни 

услов у смислу члана 76. Закона о јавним набавкама. Посебне дозволе у смислу 

члана 75. Закона о јавним набавкама за ову јавну набавку нису потребне. 

 

3. Понуђачи који су основани након 2013. године не могу учествовати на тендеру, 

јер не могу да задовоље додатни услов из Конкурсне документације, а  у смислу 

члана 76. Закона о јавним набавкама. 

 

4. У члану 79. Закона о јавним набавкама прописано је:“Ако понуђач има седиште 

у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року 

за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису 

могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико 

уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу 

да накнадно достави тражена документа у примереном року. ”  

Сагласно наведеним одредбама Закона о јавним набавкама понуђач је у обавези да 

достави наведени доказ  у складу са прописима државе у којој има седиште. 

5. На страни 10. од 85 Дела 1 Конкурсне документације на страни 10 од 85  у 

Напомени је погрешно уписан број 2)4.4  јер треба да стоје бројеви 2)4. 1 и 

2)4.2. У том смислу ће бити исправљена Конкурсна документација. Сагласно 

наведеном од додатних услова у смислу члана 76. Закона о јавним набавкама 

подизвођач, сагласно Конкурсној документацији треба да испуњава два услова 

из Финансијског и пословног капацитета (страна 6 од 85) Дела 1 Конкурсне 

документације  и то: 

 без губитака...................биланс стања и биланс успеха за  2013, 2014. и 2015. годину 

 бонитет..........................без блокаде рачуна за 2014, 2015.  и 2016.годину.  
 

Наведени услови се доказују:  

Билансом успеха за  2013, 2014. и 2015. годину  

Оценом бонитета - без дана блокаде за  2014, 2015, и 2016. годину, достављањем 

Извештаја о бонитету доказује се Извештајем о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН који 

издаје Агенција за привредне регистре и Потврдом о броју дана неликвидности коју 

издаје Народна Банка Србије – Одељење за принудну наплату. 
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6. На страни 12 од 85 10. Дела 1 Конкурсне документације, у тачки под називом 

:“2) 4.7 ИЗЈАВА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ  МОДЕЛА ПОТВРДЕ 

ПРОЈЕКТОВАНИХ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА СА 

ПРИПАДАЈУЋИМ ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ“ техничком грешком је 

уписано: „100.000.000,00 динара“ уместо 50.000.000,00 динара. Наведена 

грешка ће бити исправљена. 

 

7. Потребно је да понуђач поседује лиценце П 093 А2,  П 093 Г1,  И 093 А2,  и  И 

093 Г1. У том смислу ће бити извршено прецизирање у Конкурсној 

документацији (јер сада стоји мало слово:“и“). Посебно напомињемо да 

сагласно Конкурсној документацији и овај услов може испунити група понуђача 

заједно. 

 

8. Наручилац је, како је и наведено у Конкурсној документацији, препустио 

понуђачу опцију да уместо Банкарске гаранције за добро и квалитетно извршене 

радове, средство обезбеђења буде депозит од десет процената (10%) од 

вредности сваке привремене ситуације, тако да укупан депозит износи десет 

процената (10%) од укупно уговореног износа. Наведену опцију понуђач може 

изабрати до закључења уговора. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 04/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


