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Град Сомбор као Наручилац спроводи поступак јавне набавке  добара – 404-124/2018-VIII  
Електрокомуникационе услуге – интернет-, за коју је Позив за подношење понуда објављен 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 13.07.2018. године.  
Заинтересованa лицa су дана 16.07.2018. године, електронским путем упутили Захтев 
Наручиоцу, за  додатне информације и појашњење у вези са припремањем понуде и у том 
смислу поставили  питањe.  
 
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следећи одговор: 
 
 
ПИТАЊЕ бр. 1:  

 
      На стр. 7 конкурсне документације наводите да Понуђач ,,мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 
дефинисан у наредној табели'', међутим, у табели су изостављени описи додатних 
услова и начин доказивања. Молимо Наручиоца да прецизира да ли се захтева 
испуњеност додатних услова? Уколико се захтева, молимо да прецизирате и начин 
доказивања испуњености додатних услова. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1. 
             Форма конкурсне документације је преузета од Управе за јавне набавке и 
Комисија сматра да иако се у наведеној конкурсној документацији не захтевају додатни 
услови саму  табелу додатних услова не треба брисати него како је и учињено у 
конкурсној документацији  треба само у поља предвиђена за услове ставити цртицу, 
што недвосмислено указује да се не траже додатни услови. 
          Због карактера предметне набавке обавезни услови су проширени тачком пет која 
се односи на важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке. 
 
ПИТАЊЕ бр. 2:  

 
      У Позиву се наводи: ,,Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања 

понуда'', док се на стр. 30 конкурсне документације наводи: ,,Рок важења понуде не 
може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.'' Сугеришемо Понуђачу да 
прецизира и усклади рок важења понуде. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.2. 
      На основу питања измењена је конкурсна документација и продужен рок за 

подношење понуда. 
 
 



ПИТАЊЕ бр. 3:  
 
      У Позиву се наводи да ће се јавно отварање понуда обавити ,,у просторијама Градске 

управе Града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, соба 221'', док се на стр. 27 конкурсне 
документације наводи да ће се отварање понуда вршити ,,у канцеларији број 223, II 
спрат''. Сугеришемо Наручиоцу да прецизира број канцеларије у којој ће се обавити 
отварање понуда. 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.3. 
            На основу питања измењена је конкурсна документација и продужен рок за 
подношење понуда. 
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