
 

Датум: 04.06.2019. године 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

     По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези 

са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности „ Израда ролница за 

тракасте транспортере, број 1.2.1/2019  , Наручилац у складу са чланом 63. 

Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

Питање  :  

1. Da li se umesto pojedinačnih dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. ZJN 
prihvata izvod iz Regiastra ponuđača? 

2. Da li se uz dokaz koji se tiče poslovnog kapaciteta, a koji treba da sadrži dokaz o isporuci 
kod najmanje 2 referentna naručioca, postavlja i uslov u pogledu vrednosti isporučenih 
dobara? 

3. Da li je za dokazivanje poslovno kapaciteta potrebno dostaviti  originalne potvrde 
referentnih naručilaca ili je dovoljno navođenje podataka o naručiocu u obrascu 10 
Konkursne dokumentacije? 

 

Одговор : 

1. На страни 6 конкурсне документације је дефинисано како се доказује испуњеност 

обавезних  услова из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4 Закона : 

  „ Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2 

изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом.“ 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
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2. Конкурсном документацијом није постављен услов у погледу вредности 

извршених услуга већ само да су да су понуђачи ,  у  последње 3 године ,  вршили 

предметне услуге ( или сличне)    код најмање 2 (два) референтна наручиоца , које је 

потребно навести у референтној листи (Образац 10 )  као и износ извршених услуга 

без ПДВ-а,  без обзира колика је вредност .   

3.  Конкурсном документацијом није предвиђено достављање потврда референтних 

наручиоца , довољно је само навести референтне наручиоце  и комплетно попунити 

Образац 10. 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

Не врши се измена и допуна конкурсне документације као ни продужење 

рока за подношење понуда . 

                                                 Комисија за јавну набавку број  1.2.1/2019 


