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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 93/18 Одржавање 

локалних и некатегорисаних путева са ангажовањем механизације, материјалом и 

превозом- КАМЕН 

 

ПИТАЊА: 
Поштовани, 

  

У конкурсној документацији као доказ за испуњеност пословног капацитета достављају се 

потврде наручилаца о изведеним радовима, уговори и окончане ситуације. Образац 

Потврда за референце (образац 9) дат је у конкурсној документацији. 

 

1. Да ли понуђач испуњава услове пословног капацитета ако достави потврде на 

обрасцу који није из конкурсне документације, али садржи све битне податке: назив 

и адреса наручиоца, ПИБ, матични број, назив и адреса понуђача, предмет уговора, 

вредност изведених радова, број и датум уговора, контакт особа наручиоца и 

телефон, потпис овлашћеног лица и печат наручиоца? 

 

У делу 6.2. посебни услови наведено је да понуду треба попунити на рачунару. 

 

2. Да ли понуђач може понуду са свим обрасцима да попуни руком, читко, штампаним 

словима? 

 

Обилазак локације је предвиђен за 10.07.2018. и 11.07.2018. године уз најаву обиласка дан 

раније и обавезан је да би понуда била прихватљива. 

 

3. Да ли Наручилац може да одреди друге датуме датуме за обилазак локације с 

обзиром да је тендер објављен на порталу јавних набавки 09.07.2018. године? 

 

У ОБРАСЦУ 1 – Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о 

јавним набавкама и додатних услова нумерички су означени прилози и обрасци тако да 

обрасци иду од броја 1 до броја 18. Док је у даљем садржају конкурсне документације 

изостављен број 16, тако да је Образац трошкова припреме понуде означен са број 17 и 

даљи садржај се не слаже у нумерацији. 

 

4. Молимо Вас да нам појасните како да поступимо у наведеном случају. 

ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

 

1. Наручилац прихвата потврде за референце које нису на оригиналном обрасцу из 

конкурсне документације уколико садрже све елементе наведене у потврди из 

конкурсне документације за јавну набавку отвореног поступка број 93/18. 



2. Понуђач може попунити понуду са свим обрасцима руком, читко, штампаним 

словима. 

 

3. Наручилац остаје при наводима у конкурсној документацији за јавну набавку 

отвореног поступка бр 93/18 Одржавање локалних и некатегорисаних путева са 

ангажовањем механизације, материјалом и превозом- КАМЕН. 

 

4. Наручилац је приликом припремања понуде начинио техничку грешку приликом 

нумерације образаца али није изоставио ниједан од наведених образаца. Наручилац 

сматра да понуђачи могу несметано и недвосмислено саставити своју понуду без 

обзира на начињену техничку грешку приликом нумерације образаца. 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 93/18 Одржавање локалних и 

некатегорисаних путева са ангажовањем механизације, материјалом и превозом- 

КАМЕН 

 

Датум: 23.07.2018 године 


