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Град Сремска Митровица       Дана: 05.06.2019.године 

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину 
Сремска Митровица 

Ул.Светог Димитрија бр.13 

 

ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВЕ ЗА ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 

у поступку јавне набавке изградње објекта ОШ „Јован Поповић“ – друга фаза 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ бр.1 

Да ли је могуће да се документација објави у А4 формату? 

 

Одговор на захтев за додатно појашњење бр.1 

У питању је техничка грешка, комисија ће извршити измену конкурсне документације. 

 
 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ бр.2 

Да ли можете да прилагодите укупан број страна документације, обзиром да документација броји 

укупно 183 стране а наведено је да она има 56. 

 

Одговор на захтев за додатно појашњење бр.2 

Комисија ће извршити измену конкурсне документације у наведеном делу. 

 
 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ БР.3 

На стр.8 од 56 у Додатним условима за Технички капацитет наводите механизацију и опрему која 

је потребна за реализацију ЈН а у Обрасцу бр.10 на страни 162 од 56 наводите механизацију и 

опрему која не одговара у претходно траженим условима, и стога вас молим да усагласите ове 

услове. 

 

Одговор на захтев за додатно појашњење бр.3 

Комисија ће извршити измену и усклађивање конкурсне документације у наведеном делу. 

 
 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ БР.4 

На стр.4 од 56 наводите да је рок за извођење радова 365 календарских дана, у Обрасцу понуде 

стр.15 од 56 и уговору на страни 166 члан 4 наводите број од 270 календарских дана, те вас 

молимо да ускладите ове рокове. 

 

Одговор на захтев за додатно појашњење бр.4 

У питању је техничка грешка и исправан рок износи максимално 270 календарских дана. 

Комисија ће извршити измену конкурсне документације у наведеном делу. 
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ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ БР.5 

У делу конкурсне документације на стр.7 од 56 који се односи на доказивање финансијског 

капацитета треажите Извештај о Скорингу, који се односи на период од 2015-2017 године. Наиме, 

Извештај о Скорингу који издаје агенција АПР обухвата период од 5 (пет) година и последњи које 

су издали обухвата период од 2013-2017 године. 

Молим вас да ускладите овај део документације како би услов био задовољен. 

 

Одговор на захтев за додатно појашњење бр.5 

Тачни су наводи заинтересованаог лица, тј. да је уобичајено да АПР, тражени Извештај о 

скорингу издаје за период од пет година, међутим АПР по захтеву издаје скоринг и на краћи 

период, тј. на период од три године. Наручилац је додатни услов који се односи на финансијски 

капацитет дефинисао сходно члану 77. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама. 

Наручилац ће прихватити Извештај о скорингу издат од стране АПР-а и за уобичајени период, тј. 

период од 5 година, јер исти свакако обухвата и тражени период од 2015-2017 године. 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ бр.6 

Која су документа потребна за доказивање Пословног капацитета у случају да је Инвеститор 

радова истовремено и Извођач радова? 

 

Одговор на захтев за додатно појашњење бр.6 

За доказивање референци у наведеном случају у којем су Инвеститор и Извођач радова исто 

правно лице, понуђач је дужан да достави Изјаву под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу којом потврђује да је извео радове који су предмет референце са навођењем тачне 

локације, времена почетка и завршетка извођења радова, врсте радова и укупне вредности. Уз 

Изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, понуђач доставља и Извештај 

комисије о извршеном техничком прегледу са Записником комисије о техничком прегледу.  

 

Комисија за јавну набавку рд.бр.1.3.21. 


