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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА У 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ВЈН 06/17 

ПРИСТИГЛА 29.09.2017. ГОДИНЕ,  БР. УП 4800/17 

 

 

ПИТАЊА 

 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 

1. Имајући у виду предмет јавне набавке и потребу Наручиоца да изабере 

Извођача који располаже довољним техничким капацитетом за несметано 

извођења радова на више фаза истовремено (у свему сагласно условима датим у  

Конкурсној документацији за ВЈН 06/17) дефинисан је минимални технички 

капацитет и минималне карактеристике које исти треба да поседује.  

Oдступање од минимално утврђених захтева у погледу техничког капацитета 

није прихватљиво. Стога сматрамо да у конкретном случају није могуће да 

булдожер минималне снаге од  110 kW буде замењен булдожером чија је снага 

107 kW или 108 kW. 
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Наручилац остаје при Додатним условима у погледу потребног техничког 

капацитета датим на страни 8 од 67 тачка 2) 2.3 Технички капацитет, Дела 1 

Конкурсне документације за ВЈН 06/17. 

 

2. На страни 22 од 67 Дела 1 Конкурсне документације за ВЈН 06/17 детаљно је 

наведен начин доказивања техничког капацитета: 

„Доказивање траженог техничког капацитета врши се:  

 књиговодственим аналитичким картицама основних средстава (са јасно 

означеним позицијама на којима се налази предметна опрема - подвлачењем или 

заокруживањем предметне позиције); 

 пописном листом основних средстава за 2016. годину (са јасно означеним 

позицијама на којима се налази предметна опрема - подвлачењем или 

заокруживањем предметне позиције); 

 Уговорима о стицању права својине на средствима или Рачунима; 

 Уговорима о лизингу (уколико се ради о лизингу); 

 Уговорима о закупу (уколико се ради о закупу); 

 Важећим саобраћајним дозволама за возила 

Докази које Понуђач доставља морају бити такви да на основу њих Наручилац може 

недвосмислено утврдити да Понуђач располаже техничким капацитетом 

одговарајућих карактеристика (дефинисаних овом Конкурсном документацијом).“ 

Сагласно наведеним одредбама Конкурсне документације понуђач доставља само оне 

доказе на основу којих се недвосмислено може утврдити да Понуђач располаже 

техничким капацитетом одговарајућих карактеристика. 

У случају да се ради о возилу које је у власништву понуђача довољан доказ су важеће 

саобраћајне дозволе, имајући у виду чињеницу да се из истих може утврдити да је 

возило у функцији, ко је власник возила и које су његове техничке карактеристике. 

Уколико се ради о закупљеном возилу, доставља се Уговор о закупу и важећа 

саобраћајна дозвола на основу које се може утврдити да је возило у функцији, да је 

закуподавац власник возила и које техничке карактеристике возило поседује. 
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