
 
 

 
Текући рачуни: 160-7537-66, 160-33793-62 Intesa, 200-2711980101828-79 ПШ, 205-12226-76 Комерцијална банка 

 

Наш знак: 2092/3-1 
ЈНОП 137/2018        Пожаревац, 15. мај 2018. 
Ваш знак: 
_________ / _____ 
  
 
У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 
и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник). 
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне набавке, 
број 2092 од 13.4.2018. године и Позива у поступку за достављање понуда 2093/3 од 26.4.2018. 
године, објављеног дана 26.4.2018. године, у складу са Чланом 55. Закона и конкурсне 
документације, достављамо Вам у вези предметне јавне набавке: 
 
Предмет:  Обавештење, додатне информације, на достављена питања ЈНОП 137/2018 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  
НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА МОНТАЖИ ЦЕВОВОДА ПО ПАРТИЈАМА 
Партија I Монтажа цевовода на локацији VI Личка 
ОРН: 45232140 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке, доставило 
је Наручиоцу писани захтев дана 14.05.2018. године, заведен од стране Наручиоца са бројем 2880 
електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор. 
 

Питање 1. „Molimo Vas za pojašnjenje u vezi ispunjavanja dodatnog uslova da ponuđač mora da poseduje  
minimum auto dizalicu do 10 t i auto dizalicu do 35 t. Da li je prihvatljivo za investitora posedovanje auto  
dizalica  koje maksimalno mogu da podignu teret od 8t i 20t za ispunjavanje ova dva uslova?“ 
 
Одговор: Да, прихватљиво је у потпуности. 
 

 
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће 
заинтересованог лица, појашњење постаје постају саставни део раније  објављене конкурсне 
документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени. 
 
Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне документације и померања рока 
за достављање понуда. 
 
 

           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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