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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 21/18 Одржавање 

пропуста са ангажовањем механизације, уградњом материјала и превозом-ЦЕВИ 

ПИТАЊA: 
 
Кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм Одржавање пропуста ангажовањем механизације, уградњом 
материјала и превозом-цеви ЈН 21/18 на страни 4/41 захтевано је : 

5.1.2.4 Да је извршио услуге које су сличне услугама из предмета јавне набавке у периоду (2014, 

2015, 2016. и 2017. године) у вредности од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

Питање бр.1. Да ли се прихвата као референца набавка транспорт и уградња армирано бетонских 

цеви ФИ 500 и АБ ЦЕВИ ФИ 800 у изградњи кишног колектора обзиром да су слични радови 

предмету ове јавне набавке. 

Нa страни  6/41 тачком 5.2.4.1. као доказ за испуњење додатних услова- финансијског 

капацитетеа захтевано је Извештај о бонитету са сажетим билансом стања и билансом успеха за 

2014, 2015 и 2016 год.(образац БОН-ЈН) од Агенције за привредне регистре и потврда НБС-а о 

броју дана неликвидности. 

 

Питање бр.2.: Да ли се прихвата као доказ да привредно друштво остварило укупан приход у 

предходним годинама у износу од најмање 2.000.000,00 динара и да није било у блокади у 

захтеваном периоду изјава са навођењем интернет адресе на којој се може извршити провера 

обзиром да се ради о јавно доступној информацији на сајту НБС. 

 

 ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

 

1. Наручилац прихвата као референцу набавку, транспорт и уградњу армирано 

бетонских цеви ФИ 500 и АБ ЦЕВИ ФИ 800 у изградњи кишног колектора. 

2. Наручилац прихвата као доказ изјаву са навођењем интернет адресе на којој се 

може извршити провера обзиром да се ради о јавно доступној информацији . 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 21/18 Одржавање пропуста са ангажовањем 

механизације, уградњом материјала и превозом-ЦЕВИ 

Датум: 21.02.2018 године 


