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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Број јавне набавке: III-04-404-1-12/2020 

 

Рехабилитација саобраћајних површина улица у насељеним местима Торак и 

Српски Итебеј 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим 

питањима потенцијалног понуђача, дајемо следећа појашњења у вези са 

припремањем понуде: 

 

Питање:  

У делу додатни услови тачка 8.7 тражи се минимум 1(једна) асфалтна база 

капацитета 50т на сат удаљена до 70км од места извођења радова. 

Питање гласи: Да ли потенцијални понуђач може учествовати уколико поседује 

асфалтну базу од 40т/х с обзиром да потребна количина асфалта у наведеном року 

од 45 дана може да се произведе и са асфалтном базом од 40/х а да при том ничим 

не ремети технолошки процес? 

Одговор: Да, може, Наручилац ће сходно томе и изменити Конкурсну 

документацију и исту објавити на Порталу јавних набавки и на сајту 

www.zitiste.rs. 
 

 

Питање:  

У делу додатни услови тачка 6., Наручилац тражи да Понуђач располаже 

пословним капацитетом и то: 

да је у претходне 3 године (2017, 2018 и 2019) извео радове на изградњи и/или 

реконструкцији и /или санацији и /или рехабилитацији и/или одржавању асфалтних 

објеката нискоградње (саобраћајница, путних објеката, улица и сл.) у износу од 

минимум 40.000.000.,00 динара без ПДВ-а, од чега је извео најмање један посао у 

минималном износу од 20.000.000,00 без ПДВ-а. 

Питање гласи: 

Понуђач који посудује референце за предметне радове у износу и двоструко већем 

од траженог а све у складу са траженим условима али највећи појединачни уговор 

тј.референца коју поседује је 17.500.000,00. 

Одговор: Наручилац ће умањити референтну вредност за „најмање један 

посао“ како би омогућио што већу конкуренцију у предметном поступку 

сходно ЗЈН и исту објавити на Порталу јавних набавки и на сајту 

www.zitiste.rs. 
 

 

 

 



    Комисија за јавне набавке 


