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       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 Град Сомбор, доноси 

 

 
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

за јавну набавку број: 404-42/2020-VIII 

- Пројектно-техничка документација за претоварну станицу - 
 

За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор. 

 

ПИТАЊЕ: 

1) Из текста набавке јасно је да је у питању међуобјекат за сакупљање споредних 

производа животињског порекла (СПЖП), а не "претоварна станица". У том 

смислу, молимо за разјашњење додатних услова набавке, одељак 2 - пословни 

капацитети. Да ли се од понуђача тражи да је у три региона у Србији учествовао у 

изради документације баш за међуобјекат за СПЖП, или за било какве претоварне 

станице, без обзира на њихову намену? С обзиром да је израда документације за 

међуобјекат за СПЖП врло специфична, сматрамо да је потребно да понуђач има 

референце управо из те области, а не из било које друге. 

 

ОДГОВОР: 
Наручилац је на страни 6 конкурсне документације у делу додатних услова за пословни 

капацитет навео следеће: 

- да је учествовао у изради предметне документације у бар три региона у 

Србији. 

  Под предметном документацијом се мисли на опис који је наведен на страни 4. конкурсне 

документације у делу пројектног задатка и који се односи на : 

- Систем за нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла (СПЖП) у 

граду Сомбору и општинама Апатин, Кула и Оџаци 

ПИТАЊЕ: 

2) На страни 6, код начина доказивања наведено је да је потребно доставити 

образац 7 или образац 8, док у списку докумената које понуда мора да садржи 

(страна 26) наведено је да се достављају оба документа. Молимо за разјашњење, да 

ли је потребно доставити оба документа или само један од њих по избору?             

 



     ОДГОВОР: 
Наручилац је на страни 6 конкурсне документације у делу додатних услова за пословни 

капацитет и начина доказивања навео следеће: 

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

или Потврде Наручиоца о извршеним услугама. (Образац 8.).  
Наручилац је на јасан начин навео како се тражени услов доказује. 

На страни 26. конкурсне документације  је део текста кој је преузет из модела конкурсне 

документације које је објавила Управа за јаване набавке где се између осталог наводи и 

Образац трошкова припреме понуде – а на том обрасцу је наведено да његова достава није 

обавезна. На страни 26. наведени су сви обрасци које садржи конкурсна документација, док 

је у другим деловима конкурсне документације појединачно објашњено који документ се мора 

приложити. 

 Достављање доказа за пословни капацитет је према наводима са стране 6. 
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