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Апатин 

 

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 

и 14/2015, 68/2015), Наручилац Општинa Апатин  објављује: 

 

Oдговор на допис са примедбама 

 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ бр. 404-724/2017-II 

Додатне информације и појашњења I 

 

 Потенцијални понуђач је  за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке 

добара дана 29.12.2017. године доставио је допис са ппитањима и додатним појашњењима: 

 

молимо Вас да нам дате додатна појашњења у вези ЈН бр. 404-724/2017-II – реконструкција и 

проширење атмосферске канализације слива „Дунавац“ у Апатину. 

Наиме, на страни 7 конкурсне документације, код услова за пословни капацитет под тачком 2.1.  

навели сте: 

„Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који је у претходних пет година уназад од 

дана објављивања позива за достављање понуда на Порталу јавних набавки извео радове на 

изградњи, реконструкцији, поправци и санацији цевовода за воду и канализацију у укупном износу од 

најмање 26.000.000,00 динара без ПДВ-а.“ 

Међутим, на обрасцу 6. конкурсне документације  у тексту потврде стоји: 

„Овим потврђујемо да је .......реализовао уговоре закључене са ...............у периоду од претходне три 

године од дана објављивања позива за прикупљање понуда на Порталу јавних набавки за предметне 

радове.“ 

Молимо Вас да нам одговорите који услов понуђачи морају да задовоље, односно који период је 

релевантан за испуњење пословног капацитета – претходних пет година или претходне три године од 

дана објављивања позива. 

 

Молимо Вас и да одговорите да ли ће понуда бити прихватљива уколико понуђач достави потврде 

наручилаца које нису на оригиналном обрасцу који је дат у конкурсној документацији, него су издате 

од стране Наручилаца на другим сличним обрасцима? 

  

Објашњење: 

 

Понуђачи испуњавају овај услов за претходних пет година уназад од дана објављивања позива.  

 

Наручилац ће прихватити Потврде издате од стране других Наручилаца уколико садрже све податке 

који се траже у Обрасцу број 6 који је саставни део Конкурсне докумнтације. 

 

Комисија за јавну набавку  


