
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-181/2017-VIII 
 Дана: 14.11.2017. 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: 404-181/2017-VIII 

 - Елаборат –процена вредности водовода у насељеним местима 
 

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

 
ПИТАЊЕ: 

1. Да ли можемо уместо писма о намерама банке да доставимо меницу за озбиљност 
понуде? За прибављање писма о намерама нам треба много више времена од 
предвиђеног рока за доставу понуде, а сматрамо да је меница, нарочито у јавним 
набавкама мале вредности, уобичајено средство финансијског обезбеђења. 

ОДГОВОР: 
1.Наручилац остаје при захтеву да се уз понуду достави писмо о намерама банке за 
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла (а не за озбиљност понуде 
како се у питању наводи). Због измене конкурсне документације 8 или мање дана пре 
дана отварања понуда, а  на основу питања број 2 и 3. , дужни смо да продужимо рок 
за пријем понуда, тако да ће се са тим продуженим роком олакшати потенцијалним 
понуђачима да прибаве тражено финансијско средство обезбеђења.  

ПИТАЊЕ: 
2. Такође, због кратког рока за доставу понуда, а с обзиром да треба прикупити 
минимум 10 потврда претходних наручилаца које доказују пословни капацитет, да ли 
уз Референц листу и копије уговора можемо да доставимо копије потврда које 
поседујемо из претходних поступака јавних набавку? Те потврде се не односе на 
конкретну јавну набавку, датуми на потврдама су пре објављивања овог позива, а 
образац потврде није прописан овом конкурсном документацијом. Текст би био 
потпуно идентичан када бисмо поново тражили потврде претходним наручиоцима, 
само би датуми били скорији, али то суштину не мења. 
 
 
 



ОДГОВОР: 
             2. На страни 15 конкурсне документацији у табели Додатних услова јасно је наведено да 
је доказ за референце: 
 

Доказ: Табела Референц листа (Образац 7.). са уписаним извршеним 
услугама 
 

Достављање потврда о извршеним услугама није постављено као додатни услов. 
 
На страни 29 конкурсне документације у табели Референц листа брише се део који гласи: 

Уз рефернц листу понуђач је дужан да приложи фото-копије наведених 
уговора као и Потврде наручиоца о извршеним услугама 

На страни 16 конкурсне документације наведено је следеће: 
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи 

од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави 
копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року 
који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора затражи од изабраног 
понуђача копију или оригинал на увид доказа које је навео у Референц листи. 
 
ПИТАЊЕ: 

3. На страни 18. конкурсне документације стоји да, уколико буде потребе, као доказ о 
испуњености обавезног услова Чл. 75 ст. 1 тач. 5 ЗЈН, наведен у табеларном приказу, 
достављамо Лиценцу или Решење Републичког геодетског завода за вршење 
геодетских услуга. Тачка 5 није наведена у табеларном приказу. Да није у питању 
грешка, реченица остала из неког од Ваших претходних поступака ЈН? 
 

ОДГОВОР: 
             3. Да у питању је грешка у куцању, брише се реченица са стране 18. која гласи: 

Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Лиценцa или Решење Републичког геодетског завода за вршење 
геодетских услуга. 

 
ПИТАЊЕ: 

4. У обрасцу структуре цене, стоји количина 1. То значи да дајемо једну цену за све 
водоводе или за сваки водовод посебно, јер су посебни и Извештаји? 

 
ОДГОВОР: 

   4. Предвиђено је да се даје једна цена и зато је назначена количина 1, а Извештаји су 
посебни како је и назначено у техничком опису конкурсне документације. 
 


