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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи  

                     секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“,  

                     ЈН број IV 04-404-34/2017 

 

Комисија Наручиоца образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на 

изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-

404-34/2017, је дана 19.01.2018. године примила 2 (двa) захтева заинтересованог лица-потенцијалног 

понуђача за додатним информацијама или појашњењима предметне Конкурсне документације - 

питањима, те у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, и даје одговоре на 

постављена питања: 

 

Питање бр. 1: 

Молимо појашњење. 

На страни 23 конкурсне документације у оквиру додатних услова, тачка 2 ПОСЛОВНИ 

КАПАЦИТЕТ,  захтева се да понуђач има неопходан пословни капацитет за ову јавну набавку, што 

подразумева да је понуђач извео радове на изградњи или реконструкцији хидротехничких објеката у 

претходне три године (2014, 2015 и 2016) у укупном износу не мањем од 17.000.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

У Начину доказивања датог услова стоји да треба доставити попуњен, потписан и оверен образац 

Референт листе о изведеним радовима (са износима, датумима и листама купаца односно 

наручилаца), са потписаним и овереним оригиналним Потврдама (датe у Конкурсној документацији), 

са уговорима о извођењу радова, као и првом и последњом страном окончане ситуације из које се 

недвосмислено може утврдити да су радови изведени. 

С обзиром на све претходне празнике и нерадне дане, као и чињеницу да нам је један од купаца 

односно наручилаца Министарство које нас је обавестило да нам у траженом року не може доставити 

потписану и оверену оригиналну Потврду МОЛИМО да из документације у оквиру додатних услова 

изузмете тражени доказ, тј. потписану и оверену оригиналну Потврду. 

У нади да ћете нам изаћи у сусрет и тиме омогућити да учествујемо на овој јавној набавци чиме ћете 

омогућити већу конкуренцију, шаљемо срдачне поздраве. 

Одговор:  
Комисија Наручиоца остаје при постављеном захтеву у погледу постављених услова које понуђач 

треба да испуни и докаже у погледу пословног капацитета, односно да је понуђач извео радове на 

изградњи или реконструкцији хидротехничких објеката у претходне три године (2014, 2015 и 2016) у 

укупном износу не мањем од 17.000.000,00 динара без ПДВ-а, као и у погледу доказа које понуђач 

треба да достави Наручиоцу: попуњен, потписан и оверен образац Референт листе о изведеним 

радовима (са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца), са потписаним и овереним 

оригиналним Потврдама (датe у Конкурсној документацији), са уговорима о извођењу радова, као и 

првом и последњом страном окончане ситуације из које се недвосмислено може утврдити да су 

радови изведени, како би у потпуности доказао испуњеност овог дела услова за учешће у 

предметном поступку. 



 

Комисија Наручиоца је дана 22.12.2017. године објавила Позив за подношење понуда, као и 

Конкурсну документацију за јавну набавку радова на изградњи секундарне мреже фекалне 

канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017. 

Комисија Наручиоца је дана 15.01.2018. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

општине Нови Бечеј објавила Одговоре на питања заинтересованог лица, Измене Конкурсне 

документације и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у предметном поступку, 

којим се рок за достављање понуда, без обзира на начин достављања, продужује на 24.01.2018. 

године до 10,00 час. 

С обзиром на наведено, узимајући у обзир време објављивања Позива за подношење понуда, 

продужење рокова за подношење понуда и отварање понуда, Комисија Наручиоца сматра да је 

понуђач имао довољно времена за прибављање потребне документације за припрему понуде, са 

којом би учествовао у предметном поступку јавне набавке. 

 

Питање бр. 2: 

Молимо појашњење. 

На Порталу јавних набавки дана 15.01.2018. године објављен је документ „Изменe Конкурсне 

документације за јавну набавку радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом 

Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017. 

С обзиром да није објављена ИЗМЕЊЕНА Конкурсна документација молимо појашњење да ли да 

попуњавамо Конкурсну документацију како је објављена или смемо сами да исправимо наведено у 

Измени. 

Одговор:  

Комисија наручиоца је припремила ИЗМЕЊЕНУ Конкурсну документацију за јавну набавку радова 

на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 

04-404-34/2017, која ће у најкраћем року и бити објављена.  

 

 

Наведена питања и одговоре у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи  

секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-

34/2017, Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити на Порталу ЈН и 

интернет страници Наручиоца. 

 

  

 
                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

         образована решењем 

                            број  IV 04-404-34/2017 
 


