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Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-24/2018-02 за јавну набавку 
грађевинских радова на ојачању, појачаном одржавању општинског пута Дарковце – 
Тодорова вода, деоница од Ливађа до Тодорове вода, II фаза у отвореном поступку 
 
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како 
следи: 
 
Дана 25.04.2018. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је допис Комисији 
којим потенцијални понуђач тражи додатна појашњења, и то: 
 

1. У делу конкурсне документације на страни 10. који се односи на Додатне услове – 
Пословни капацитет као услов тражи се да је понуђач у периоду од 3 (три) 
године пре објављивања позива за подношење понуда (позив за подношење понуда 
је објављен 09.03.2018. године) има минимум 3 (три) реализоване референце на 
пословима извођења радова из области предмета предметне јавне набавке. 
Као доказ наведено је да понуђач достави Потврде издате и потписане од стране 
Наручилаца, које су дате у прилогу 1.1. 
 
Питање гласи: С обзиром да се ради о одржавању саобраћајница, да ли су радови 
на: 

 Периодичном одржавању путева и улица на градском и сеоском подручју 
града, 

 Санацији коловиза општинских путева, 

 Реконструкцији са доградњом локалног пута, прихватљиви као доказ о 
изведеним радовима, имајући у виду да се ради о истородним позицијама 
радова које су предвиђене предмером и предрачуном радова. 

 
Питање гласи: Да ли могу да се доставе потврде о реализацији закључених уговора 
у слободној форми која би садржала све тражене податке или је потребно 
приложити попуњен Прилог 1.1. из конкурсне документације. 

 



1. Комисија за предметну јавну набавку сматра да су прихватљиве референце које за 
предмет имају извођење радова као што је наведено у питању, а да су као доказ 
истих прихватљиве и потврде у форми која се разликују од потврде Прилог 1.1. из 
конкурсне документације само под условом да садрже све тражне податке као из 
Прилога 1.1. 

2. Поред навденог комисија за предметну јавну набавку је уочила техничку 
грешку приликом припреме конкурсне документације у делу одреднице од 
којег се датума рачуна рок од 3 (три) године за прихватање референце. У 
конкурсној документацији стоји да је позив објављен 09.03.2018. године, а 
треба да стоји 04.04.2018. године. Ово појашњење чини саставни део 
конкурсне документације и понуђачи као рок за рачунање периода од 3 (три) 
године треба да узму 04.04.2018. године. 

 
Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-24/2018-02 од 
04.04.2018. године.  
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