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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Број јавне набавке: III-04-404-1-27/2018 

 

Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у 

КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим 

питањима потенцијалног понуђача, дајемо следећа појашњења у вези са 

припремањем понуде: 

 

Питање: На страни 5 конкурсне документације, у оквиру техничког капацитета 

Наручилац је навео да је потребно да Понуђач располаже са 2 (два) дампера (тачка 

7.7) Указујемо Наручиоцу да је додатни услов техничког капацитета из тачке 7.7 

предимензионисан, нерационалан и постављен супротно стварним потребама. 

Увидом у предмер и предрачун радова, свако отресиште је дужине 60 м и    

дампери немају функцију у њиховој изградњи. Наручиоц треба да узме у обзир и да 

дампери спадају у механизацију која због својих габарита немају могућност 

самосталног кретања у саобраћају већ се исти морају транспортовати до 

градилишта. Стога молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију у делу 

техничког капацитета и захтеване услове прилагоди својим стварним потребама. 

Одговор: Наручилац ће уважити сугестију. У току дана на Порталу јавних набавки 

и сајту Наручиоца биће објављена Измењена конкурсна документација. 

 

Питање: На страни 4 конкурсне документације Наручиоц је дефинисао додатни 

услов пословног капацитета који гласи: „6.1. да је извршио радове на бетонском 

отресишту у износу од  минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а у 2015., 2016. и 

2017.години.“ 

Да ли ће понуђач испунити горе наведени услов уколико је у захтеваном периоду 

извео радове на бетонским саобраћајницама, при чему су изведени радови 

истоврсни радовима предметне јавне набавке? 

Одговор: Могу се прихватити истоврсни радови на бетонским саобраћајницама, 

под условом да Понуђач приликом подношења понуде докаже/документује да се 

заиста ради о истоврсним радовима који се траже у случају предметних отресишта.  

 

НАПОМЕНА: Све додатне информације и појашњења, додатна упутства, као 

и одговори на питања понуђача су саставни део конкурсне документације. 

  

   Комисија за јавне набавке 


