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Предмет: Одговори на питања Понуђача у поступку Јавне набавке мале вредности број 16/2015 
 

 

I 

ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 

 

 Дана 29.09.2015. године, путем електронске поште, у вези са Јавном набавком мале вредности број 
16/2015  поставили  сте нам следећа питања: 
 
1. На страни 7. Конкурсне документације наводите доказе које понуђачи морају да доставе како би 

испунили додатне услове који се односе на технички, кадровски, пословни и финансијски 
капацитет , док на страни 9. у Табели "Назив обрасца" под тачком 8. стоји да понуђач мора да 
достави "Образац изјаве за додатне услове који се доказују после склапања уговора" 

 
Молим Вас да напишете на који начин понуђач доказује додатне услове пошто конкурсна 
документација не садржи тражени "Образац изјаве за додатне услове који се доказују после 
склапања уговора" 
 

2. На страни 9. Конкурсне документације, под тачком 9.  захтевате од понуђача да достави Изјаву о 
средствима транспорта. 
 
Како је преузимање предметног добра на бензинским станицама понуђача, сматрамо да се 
наведена изјава не односи на предметно добро те вас молимо за образложење у везин захтеване 
изјаве. 
 

3. На страни 17. конкурсне документације наводите да се конкурсна документација доставља у два 
примерка , са тим да је један оригинал а други копија. 
 
да ли се наведено доставља у две посебне коверте? 
 

4. На страни 23. конкурсне документације у "Обрасцу структуре цена" стоји да је важност понуде 30 
дана , док на страни 21. у "Обрасцу понуде стоји опција понуде 60 дана. 
 
Молим Вас да напишете који је рок важења предметне понуде?  

 

II 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈЛАНОГ ПОНУЂАЧА 

 

Одговор на питање број 1.   

 

Понућач није дужан да доказује додатне услове након склапања уговора с обзиром да таква врста 
доказа није предвиђена Конкурсном документацијом, те ће Табела са називом образаца , на страни 
9. Конкурсне документације, бити усклађена са Конкурсном документацијом. 
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Одговор на питање број 2. 

 

У погледу Табеле која под тачком 9. садржи "Изјаву о средствима транспорта" истичемо да је у 
питању техничка грешка те да ће ова тачка 9. у Табели бити избрисана а текст измене објављен у 
оквиру Измена и допуна Конкурсне документације. 
 

Одговор на питање број 3. 

 
Понуда може да се достави у једној или у више коверти које су правилно означене. 

 
Одговор на питање број 4. 

 

У питању је грешка у куцању тако да рок опције понуде иноси 30 (не 60 дана) те ће ова грешка бити 
избрисана а текст измене објављен у оквиру Измена и допуна Конкурсне документације. 
 

 

                     
у Суботици, 01.10.2015. године        Комисијa за јавне набавке 

 
______________________ 

 

 

 

 

 

 
 
  


