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ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ И ППЈАШОЕОА  

СА ИЗМЕНАМА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНПМ 63.ЗЈН-а 

 

У складу са  чланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама дпстављамп пдгпвпр на 

ппстављена питаое у циљу ппјашоеоа кпнкурсне дпкументације бр.VIII-02-404-85/2019. 

1. Да ли се за пптребан технички капацитет кпји није тренутнп регистрпван мпже 

дпставити пптписана и пверена изјава кпјпм се пбавезује да ће , укпликп се 

дпбије ппсап, регистрпвати наведени технички капацитет кпји ппдлеже 

пбавезнпј регистрацији и дпставити дпказ за тп? 

Пдгпвпр: 

Ппштпвани,  наручилац задржава правп да у складу са предметпм набавке пд ппнуђача 

захтева да у мпменту предаје ппнуде на дан птвараое исте, испуоава захтевани технички 

капацитет у складу са кпнкурнпм дпкументацијпм. 

 

2. На страни 73 кпнкурсне дпкументације, ппд редним брпјем 2 за власништвп, 

наведенп је да се дпстави фактура п куппвини захтеванпг техничкпг капацитета у 

2017.гпдини, а на страни 15 кпнкурсне дпкументације, тражи се фактура за 

впзила купљена у 2019.гпдини. За кпју гпдину треба да се дпстави фактура? 

Пдгпвпр: 

Ппштпвани, пптребнп је дпставити фактуру п куппвини захтеванпг тех.капацитета у 

2019.гпдини. 

 

3. На страни 76.кпнкурсне дпкументације пбразац бр. 15.Изјава п намерама 

ппнуђача за дпстављаое банкарске гаранције за птклаоаое грешака у 

гарантнпм рпку, пише набавка асфалтираое некатегприсаних путева Барајевп 

2018.гпдина бр. VIII-02 404-136/2018, штп се не пднпси на пву набавку. 

 

 

 



Пдгпвпр: 

Ппштпвани, Наручилац прихвата сугестују, у питаоу је техничка грешка кпју ће наручилац 

да исправи при измени кпнкурсне дпкументације. 

4. На страни 8. И 9. Кпнкурсне дпкумнтације не стпји у тех.капацитет да требају 

финишери дпк на страни 73.кпнкурсне депкумнтације у ппглављу VII Изјава п 

техничкпм капацитету, захтевана су два финишера. Шта је пптребнп за технички 

капацитет? 

Пдгпвпр: 

Ппштпвани, Наручилац прихвата сугестују. За предметну набавку нису пптребни 

финишери. Крпз измену кпнкурсне дпкумнтацију техничка грешка ће бити исправљена. 

 

У складу са чланпм 63.став 1) Закпна п јавним набавкама Наручилац ће измену кпнкурсне 

пбјавити на Ппрталу ЈН и на интернет страници Наручипца. 


