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

                     јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017 

 

Комисија Наручиоца образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на 

изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017, је 

дана 15.11.2017. године примила захтевe потенцијалних 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 : 
„У делу конкурсне документације на страни 18 везано за финансијски капацитет под ставком В) 

наводи се „Да је понуђач према оцени бонитета у претходне три обрачунске године, према подацима 

из АПР-а, остварио  "СКОРИНГ ББ" - веома добар бонитет“. 

Из АПР-а смо  на захтев за издавање Извештаја о скорингу за претходне три обрачунске године 

добили одговор да Извештај о скорингу издају само за претходних 5 обрачунских година, не постоји 

могућност издавања наведеног документа за претходне 3 обрачунске године. 

Молимо Вас да изменити конкурсну документацију“. 

 

Одговор:  

Увидом у Конкурсну документацију, Комисија констатује да је Наручилац у делу Б датог Упутства 

понуђачима како да сачине понуду (поглавље VII Конк. документације - Испуњеност утврђених 

додатних услова за учешће...), под тачком 6. в) на страни 18/64 предметне Конкурсне документације  

тражио  да понуђач мора испунити услов у погледу финансијског капацитета: „Да је понуђач према 

оцени бонитета у претходне три обрачунске године, према подацима из АПР-а, остварио  

"СКОРИНГ ББ" - веома добар бонитет“. 

Наручилац појашњава наведени услов, тако што наглашава да се исти тражи за најмање последње 

три обрачунске године пре објављивања јавног позива за подношење понуда и да са наведеним 

подацима располаже Агенција за привредне регистре – АПР, која и издаје доказе о томе, како је у 

Конкурсној документацији и наведено:  

„Доказ: Бонитет понуђача у предходне три обрачунске године, оцењен са најмање "СКОРИНГ ББ" – 

веома добар  бонитет, доказује се подношењем Извештаја о СКОРИНГ-у за период 2014., 2015. и 

2016. годину,  издат од  Агенције за привредне регистре - АПР“.   

 

Уколико понуђач са понудом достави тражени доказ издат од АПР–а за последњих 5 година пре 

објављивања јавног позива за подношење понуда, Комисија Наручиоца ће уважити такав доказ и 

поднету понуду ће сматрати прихватљивом. 

 

 

Питање бр. 2 : 

„Молимо Вас да нам одговорите на следећа питање: 



 

 

На страни  47/64 и 50/64 - Радови и материјал  на изградњи јавне уличне расвете I ФАЗА и II ФАЗА, 

није прецизирано који стуб се тражи, однодно наведено је следеће: 

Испорука и монтажа расветног, декоративног, конусног стуба, укупне висине Н=9000 мм, за 

монтажу уличне светиљке израђује се као целовит склоп.Геометрија конусног дела стуба, израђеног 

од челичног ролованог лима, дефинисана је висином од х=9,0 м и кружним основама. База стуба 

израђује се од челичне плоче, са елипсастим отворима. У доњој зони стуба, на висини од 505 мм, 

мерено од дна базне плоче, израђује се функционални, лучно завршени отвор, димензије 400џ85 мм, 

за смештање прикључне плоче, осигурача и вијка за уземљење, позиционираног у подножју стуба. 

Отвор се штити одговарајућим поклопцем који се фиксира помоћу два имбус вијка. Веза стуба са 

бетонским темељом остварује се преко тзв. анкер корпе сачињене од 4 (четири ) повијене и 

међусобно повезане челичне шипке, пречника 16 мм, дужине 630 мм, са навојем са горње стране 

којим се омогућава притезање базне плоче стуба са одговарајучим матицама.Сви елементи стуба, са 

припадајућом конзолом, штите се основном бојом у два наноса, док се завршно фарбање ради у 

изабраном тону по РАЛ карти.  Графички приказ стуба се налази у графичкој документацији овог 

пројекта. 

Стуб је сличан типу ДЕКОРАТИВНИ КОНУСНИ СТУБ, ТИП "МК-6", 

У опису пише 9метара а у закључку 6 

Молимо да исправите техничку ознаку стуба, ако досад није исправљено…“ 
 

Одговор:  

Увидом у Конкурсну документацију, Комисија констатује да је на позицијама Предмера радова - 

Обрасца Понуде и структуре цене, под ред. бројем 9 и 6., на стрaнама 47/64 и 50/64 (Радови и 

материјал  на изградњи јавне уличне расвете I ФАЗА и II ФАЗА), Наручилац прецизно одредио и 

описао позицију предметне набавке. 

 

На наведеним позицијама, нигде није наведено да је висина стуба 6 метара. У техничком опису је 

дефинисана висина стуба и карактеристике, и према томе се изражава захтев инвеститора. 

Навођењем ознаке стуба-типа не дефинишемо висину. 

 

 

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

јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017, 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 04-404-27/2017 
 


