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Датум: 10.04.2018. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет дпбра, Рекпнструкција 

кптларнице „Застава“ у циљу замене дела капацитета на угаљ кптлпвима са кпмбинпваним 

ппгпнпм на прирпдни гас и уље за лпжеое – I фаза редни брпј јавне набавке 1.1.47/2017, 

Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

1. У вези јавне набавке брпј 1.1.47/2017 Рекпнструкција кптларнице „Застава“ у циљу замене дела 
капацитета на угаљ кoтлoвима са кпмбинпваним ппгпнпм на прирпдни гас и уље за лпжеое – I 
фаза, а у складу са пдредбама члана 63. став 2. Закпна п јавним набавкама мплимп Вас да пружите 
дпдатне инфпрмације и ппјашоеоа предметне јавне набавке. Наиме, пбзирпм да сте дана 
11.12.2017. гпдине извршили измене кпнкурсне дпкументације - Измена и дппуна кпнкурсне 
дпкументације 2, те је тпм приликпм дпшлп дп незнатних измена Образаца 13, 14 и 15, кпји се 
пднпсе на Пптврде купаца дпбара, наше питаое гласи: 
- да ли ће се признати Пптврде купаца кпје су већ прикупљене на пснпву раније верзије кпнкурсне 
дпкументације? 
Мплимп Наручипца да прихвати исте са разлпга јер су измене текста минималне, а прибављаое 
нпвих изискује дпдатнп време, будући да се неке прикупљају из инпстранства, а и намећу дпдатне 
трпшкпве за ппнуђаче. 
 

Одгпвпри: 

Будући да је Наручилац изменип ппменуте пбрасце у делу „Наппмене“ где је дпдата самп једна 

реченица и тп „брпј прпдатих и исппручених ______ се мпра ппдударати са брпјем ______ у 

пбрасцу Референтне листе“ и да ппменути текст никакп не утиче на сам садржај и фпрму пбрасца 

пптврде купца, Наручилац ће прихватити пбрасце кпји не садрже дати текст. Наравнп, све дпк се 

брпј прпдатих и исппручених дпбара ппдудара са пдгпварајућпм референтнпм листпм.  
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Дакле, јпш једнпм, дата реченица је самп смерница ппнуђачима кпјпм Наручилац скреће пажоу 

да брпј прпдатих и исппручених дпбара мпра да се ппдудара са пдгпварајућпм референтнпм 

листпм и никакп не утиче на саму фпрму и садржај пбрасца пптврде купца и исти ће бити 

прихваћен пд стране Наручипца акп су ппнуђачима купци датих дпбара већ пппунили ппменути 

пбразац пптврде купца, а чије би ппнпвнп пппуоаваое представљап велики терет за ппнуђаче у 

виду дпдатнпг времена и средстава. 

 

 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.47/2017 


