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          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
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 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) Наручилац Град Сомбор доноси, 
 
 
 

ИЗМЕНE И ПОЈАШЊЕЊА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
„Санација и појачано одржавање атарског пута Суботички пут –насеље 

Милчић“  у  Сомбору  
број 404-122/2016-IX 

 
За предметну Јавну набавку постављена су питања која наводимо и за иста дајемо 
одговоре. Ове измене и појашњење не утичу на рок доставе понуда. 

 
 
 
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
 
1.Тражи се појашњење, јер на страни 17 тачка 4 понуђач доставља документа 
финансијског обезбеђења  и то: Изјава о достављању гаранције за откалањање грешака у 
гарантном року, а Изјаве нема у Конкурсној документацији ?  
 
Одговор: У питању је само наслов услова, а саме гаранције су описане у наставку у 
склопу тражења гаранција, страна 17 тачка 4.1. У фази понуде не тражи се никаква 
гаранција, али се за одабраног понуђача и касније након окончања радова, а пре 
испостављања окончане ситуације траже гаранције у виду писма о намерама, односно 
банкарске гаранције 
 
2. Тражи се појашњење: на страни 17 тачка 5 понуђач доставља доказ да располаже 
неопходним финансијским капацитетом у периоду од три обрачунске године (2013-2016), 
а доказ је BON JN.  Како  доказ у виду  BON JN подаци за 2016.годину још увек нису 
урађени и не могу бити предмет BON JN . Да ли се прихвата BON JN за 2013-2015?  
 
Одговор:  Да, прихвата се доказ о финансијском капацитету понуђача у виду BON JN за 
период 2013-2015. година дефинасано на страни 17. Тачка 5 Конкурсне документације.  
 
 



3. Тражи се појашњење:  на страни 18, шта мора понуда да садржи, па под бројем 10,11 и 
12  мислимо да је грешка, јер се у упутству како се испуњавају услови ове тачке не 
помињу? 
 
Одговор: У питању је техничка грешка. Из поглавља  V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки 2. НАЧИН НА КОЈИ  ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА  на страни 19  услови дати  у ознакама 10,11 се не захтевају, а 
услов у ознаци број  12 се не захтева у фази давања понуде. 
  
4. Тражи се појашњење:  на страни 25 битни недостатци понуде под редним бројем 3 и 4 
траже се средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде који се нигде у 
конкурсној документацији не помињу као и Изјава о обезбеђењу полисе осигурања које 
такође нема у конкурсној дикументацији ?  
 
Одговор: У питању је техничка грешка. Из поглавља  V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки 21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  на страни 
25  услови дати  у ознакама 3)  и 4)  нису разлог за одбијање, јер се Конкурсном 
документациом и не тражи достављање уз понуду. 
 
  
Све додатне информације могу се добити од особе за контакт: 
Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs      
 
 


