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Брпј: 020-52/6 

Датум: 14.01.2016. гпдине 

 

 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1 

у вези Kпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара - Рпба ширпке пптрпшое 

редни брпј набавке: ЈНМВ 9/16 

 

 

Нарушилац је пд заинтереспванпг лица дана 13.01.2016. гпдине, путем е-маила примип 

Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјащоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку 

дпбара – Рпба щирпке пптрпщое, редни брпј набавке: ЈНМВ 9/16, у пквиру кпјег су тражена 

следећа ппјащоеоа: 

 
 
Питаое: „Дa ли мoрa дa сe дoстaви цeлoкупнa тeндeрскa дoкумeнтaциja или мoжe дa сe дoстaви 
oпщти дeo и дeo кojи сe oднoси нa Пaртиjу 2 (дa сe нe дoстaви дeo дoкумeнтaциje кojи сe 
искљушивo oднoси нa Пaртиjу 1 зa кojу Пoнуђaш нe дoстaвљa пoнуду)? Дa ли мoжe прeузeтa 
кoнкурснa дoкумeнтaциja дa будe oдщтaмпaнa двoстрaнo? Moлимo зa пoтврду дa су зa 
дoкaзивaоe испуоeнoсти услoвa из шлaнa 75. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa дoвoљнe oвeрeнe Изjaвe 
кoje су у прилoгу дoкумeнтaциje или трeбa дa сe дoстaви joщ нeки дoкумeнти? Дa ли у цeлини 
трeбa дa сe дoстaви билo кojи дoкумeнт oсим сaмe тeндeрскe дoкумeнтaциje (рaди дoкaзивaоa 
испуоeнoсти eвeнтуaлнo нeких других услoвa)?“. 
 
 

На пснпву шлана 54. став 12. ташка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку 
сашинила је 14.01.2016. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјащоеоа, какп следи: 
 
 
У Кпнкурснпј дпкументацији у делу 5.2. Нашин ппднпщеоа ппнуде, на страни 41/135 и у делу 5.3. 
Обавещтеое п мпгућнпсти да ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или вище партија и 
упутствп п нашину на кпји ппнуда мпра да буде ппднета, укпликп је предмет јавне набавке 
пбликпван у вище партија, на страни 43/135 је пдређенп на кпји нашин Ппнуђаши сашиоавају и 
ппднпсе ппнуду, пднпснп кпји пбрасци се дпстављају пп партијама. Нарушилац није искљушивп 
предвидеп да се пбрасци из Кпнкурсне дпкументације мпрају пдщтампати једнпстранп, али је 
пракса таква да се пбрасци щтампају једнпстранп.  
 
Испуоенпст услпва за ушещће у предметнпм ппступку дпказује се дпстављаоем сaмo изjaве из 
Кпнкурсне дпкументације. Aкo je пoнуђaш дoстaвиo изjaву, нaрушилaц прe дoнoщeоa oдлукe o 
дoдeли угoвoрa мпже дa oд пoнуђaшa шиja je пoнудa oцeоeнa кao нajпoвoљниja зaтрaжи дa 
дoстaви кoпиjу дoкaзa o испуоeнoсти услoвa, a мoжe и дa зaтрaжи нa увид oригинaл или oвeрeну 
кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa. Нaрушилaц дoкaзe мoжe дa зaтрaжи и oд oстaлих пoнуђaшa. 
Дакле у тренутку ппднпщеоа ппнуде није пптребнп дпстављати билп кпји други дпказ. 
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Овп се ппјащоеое, схпднп шлану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, се пбјављује на 

Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца. 

 
Чланпви кпмисије за јавну набавку: 
 

Име и презиме Пптпис 

Немаоа Мартинпвић, шлан кпмисије 
 

Ивана Трифунпвић Тпрпвић, шлан кпмисије 
 

Немаоа Амичић, шлан кпмисије 
 

 


