
 

 

 

                                                                                                                                            

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8. 

Датум: 17.02.2016.године 

 

 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку радова на 

реконструкцији и адаптацији Старе општине Врањево, број IV 04-404-3/1-2016 

 

Комисија Наручиоца је дана 10.02.2016. године као и 11.02.2016.године примила 

захтевe потенцијалних понуђача за изменом и допуном конкурсне документације у 

делу који се односи на доказивање услова у погледу финансијског капацитета, односно 

на немогућност достављања Биланса стања и успеха за 2015.годину, јер Агенција за 

привредне регистре још не издаје Биланс стања и успеха за 2015.годину. 

ОДГОВОР: Комисија Наручиоца је одлучила да измени овај додатни услов тако што да 

ће се за доказивање услова у погледу финансијског капацитета достављати Биланс 

стања и успеха за 2013. И 2014.годину. 

 

Комисија Наручиоца је дана 10.02.2016. године примила захтев потенцијалног 

понуђача за изменом и допуном конкурсне документације у делу који се односи на 

захтеве наручиоца за достављањем банкарске гаранције за озбиљност понуде, као и 

захтеваних ИСО сертификата у погледу додатних услова за учествовање у предметној 

набавци, у којем потенцијални понуђач захтева уклањање истих. 

ОДГОВОР: Комисија Наручиоца је одлучила да се по овим захтевима потенцијалног 

понуђача Конкурсна документација не мења. 

Комисија Наручиоца је дана 12.02.2016. године примила захтев потенцијалног 

понуђача за изменом и допуном конкурсне документације у делу који се односи на 

доказивање додатних услова, односно где потенцијални понуђач сматра да у 

предметној конкурсној документацији начин доказивања испуњења додатних услова 

није у складу са чл.77 став 4 Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), односно ''да се испуњеност обавезних и додатних услова доказује 

изјавом.Даље, најповољнији понуђач да достави захтеване доказе у законском року,у 

складу са чланом 79 ,пре доношења одлуке о избору најповољније понуде.'' 

ОДГОВОР: Комисија Наручиоца је одлучила да измени конкурсну документацију тако 

да је за доказивање услова за учествовање у предметној набавци довољан попуњен 

образац Изјаве, дат у Конкурсној документацији, а да ће изабрани понуђач, захтеване 

доказе доставити у датом року, а пре доношења Одлуке о додели уговора. 

Комисија Наручиоца је одлучила да измени конкурсну документацију у погледу 

додатног услова који се односи на пословни капацитет понуђача односно да уместо:'' 
Да је, у периоду који није дужи од 3 годинe, закључио најмање 8 уговора’' стоји: '' Да је, 

у периоду који није дужи од 3 годинe, закључио најмање 8 уговора на     

 истоврсним пословима са пословима који су предмет набавке.'' 

Комисија Наручиоца је одлучила да измени конкурсну документацију у погледу рока 

завршетка радова, на странама 31. и 63., те након измена, уместо '' Рок завршетка 



радова: у року од  90 до 120 календарских дана'' стоји '' Рок завршетка радова: у року 

од  45-50 календарских дана'' 

 

 

Рок за подношење понуда се мења са 17.02.2016.године у 11 часова на 

25.02.2016.године у 11 часова, док се датум и време отварања понуда мења са 

17.02.2016.године у 12 часова  на 25.02.2016.године. 

У свему осталом, Конкурсна документација остаје непромењена. 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Наручилац ће измењену Конкурсну документацију, уз Обавештење 

о продужењу рока, поставити на Порталу јавних набавки као и на сајту Наручиоца. 

 
 

 

 

                                                                   

                                                                               Комисија за јавну набавку 

                                                                

                                                               _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


