
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-172/2017-VIII 
 Дана: 01.11.2017. године 
       С о м б о р  
 
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку број: 404-172/2017-VIII 

 - Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић - 
 

За предметну јавну набавку постављенa су питања и за иста дајемо одговоре. 
 
ПИТАЊЕ: 

 
1. Да ли потврде о реализацији раније закључених уговора морају бити на обрасцу 
8 из конкурсне документације или могу бити и на потврди Наручиоца која садржи 
све елементе обрасца 8 конкурсне документације и да ли се могу доставити потврде 
из претходног поступка који је обустављен (404-89/2017-VIII)? 
 

ОДГОВОР: 
        1. У Обрасцу 7 на страни 61/87 конкурсне документације јасно је наведено следеће: 

 
„Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, која у потпуности садржи елементе   
обрасца.“ 
Могу се доставити потврде из претходног поступка који је обустављен (404-89/2017-VIII). 

 
ПИТАЊЕ: 

 
2. Да ли ће понуђач испунити тражени пословни капацитет уколико доставимо 
захтеване доказе за радове на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода 
(ППОВ) и да ли наручилац прихвата радове на адаптацији и санацији 
хидротехничких објеката? 
 

ОДГОВОР: 
 

        2. Да, наручилац ће признати као референцу уколико понуђач за исту достави доказ да је 
извео радове на изградњи постројења за пречишћавање воде и на адаптацији и санацији 
хидротехничких објеката. 



 
ПИТАЊЕ: 

 
3. Да ли ће понуђач испунити тражени пословни капацитет уколико доставимо 
захтеване доказе, при чему је уговор за референтни посао потписан пре захтеванног 
периода (2014-2016), а радови завршени и окончана ситуација испостављена у 
захтеваном периоду? 
 

ОДГОВОР: 
3. Да, наручилац ће признати као референтни посао и онај за који је уговор 
закључен пре захтеваног периода, али радови мора да су изведени у захтеваном 
периоду. 
 

ПИТАЊЕ: 
 
4. Да ли је у питању штампарска грешка или понуђач треба да докаже да располаже 
са минимум 2 утоваривача? 
 

ОДГОВОР: 
4.У питању је штампарска грешка, понуђач треба да докаже да располаже са минимум 1 
утоваривачем. 
 

ПИТАЊЕ: 
 
5. На страни 77. конкурсне документације стоји: „За позиције из техничке 
спецификације (Образац 2), за које се то тражи, доставити каталоге опреме која се 
нуди, а из којих су видљиве тражене карактеристике“. Да ли понуђач треба да 
достави каталоге само за позиције које је инвеститор означио као такве и где јасно 
стоји каталог приложити у понуди или је то неопходно доставити за све позиције 
које је наручилац захтевао? 
 

ОДГОВОР: 
 
5.Каталоге из којих су јасно видљиве тражене техничке карактеристике треба доставити 
само за позиције у којима је то изричито наведено („Каталог приложити у Понуди“). 
 
     За позиције за које није наведено да се тражи Каталог, не треба достављати Каталог, 
него ће се приликом извођења радова контролисати да ли је материјал одговарајућег 
квалитета. 
 

ПИТАЊЕ: 
 
 
6. Молимо Наручиоца да дефинише да ли понуђач у понуди доствља Оригинал 
обавезујуће писмо о намерама банке за издавње банкарске гаранције за повраћај 
аванса у висини од 30 % са или без ПДВ-а обзиром да се у конкурсној 



документацији писмо о намерама за повраћај аванса доставља без пдв-а, а 
гаранције за повраћај аванса са пдв-ом? 
 

ОДГОВОР: 
6. У питању је штампарска грешка, понуђач треба да достави писмо о намерама банке за 
издавање банкарске гаранције за повраћај аванса са пдв-ом, као што је наведено и за 
достављање банкарске гаранције за повраћај аванса. 
Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције претходи издавању саме 
банкарске гаранције и мора бити у свему у сагласноти са траженим условима за 
достављање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 
 
 
 
 
 
 


