
 

 

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БР. УП 2070/17 ОД 13.04.2017. ГОДИНЕ 

 



 



 

 

 

1. Мишљења смо да је  формулација наведена у Конкурсној документацији везано 

за радно ангажовање, целовита и довољно јасна.Наведени елементи се доказују 

достављањем фотокопија лиценци ИКС, потврда о важењу тих лиценци, 

достављањем фотокопија наведених уверења, као и доказа о радном 

ангажовању лица за која су достављене лиценце, потврде и уверења. Доказ о 

радном ангажовању (радни однос, уговор о делу, уговор о привременим и 

повременим пословима) су пријаве надлежним фондовима на прописаним 

обрасцима  и уговори о радном ангажовању. Наравно да понуђач неће доставити 

пријаву коју по сили закона не може доставити. 

2. Понуђачи су солидарно одговорни наручиоцу за извршење уговора  о јавној 

набавци. Самим тим је логично да сви имају довољан финансијски капацитет. 

Изузев тога ова јавна набавка је значајна за Наручиоца. 

3. Подразумева се да Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН који издаје 

Агенција за привредне регистре за 2016, годину, достави субјекат који то 

поседује. Онај коме та потврда још увек није издата (у законском року) није 

обавезан да исту достави за 2016. годину. Понуђач доказује да је без губитака 

достављањем Биланса успеха за  2014, 2015. и 2016. годину,   при чему је за 

2016. годину прихватљив статистички биланс. Међутим  Потврду о броју дана 

неликвидности коју издаје Народна Банка Србије – Одељење за принудну 

наплату, обавезан да у складу са Конкурсном документацијом достави сваки 

понуђач. 

4. Мишљења смо да је у конкурсној документацији јасно прецизирано који докази 

се траже и за који временски период, те да је захтевано логично и у свему у 

складу са позитивним прописима којима се уређује ова материја. 



 

5. Уколико су предметне потврде веродостојне и уколико садрже све елементе 

које садрже и потврде наведене у Конкурсној документацији, Комисија ће их 

прихватити. 

6. Прихватићемо наведене референце које се односе на објекте које сте навели у 

питању. 

7. Сви елементи носе исти број пондера, при чему се пондерисање врши на начин 

одређен Конкурсном документацијом. 

8. У вези вашег питања обавештавамо вас да су Измене Конкурсне документације 

објављене на порталу ЈН и сајту Наручиоца. 

9. Сматрамо да се суштина јавне набавке у конкретном случају односи на грађење 

и пројектовање, за шта је везан низ прописа који уређује наведене области. У 

Закону о јавним набавкама се помињу и термини као што су „произвођачи“, 

„дистрибутери“ и тсл. Мишљења смо да овај термин ни на који начин не утиче 

на законитост поступка јавне набавке. 

10. Мишљења смо да су  на сва ваша питања у складу са Законом дати 

благовремени исцрпни и прецизни одговори. 
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