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Одговор на питање понуђача 

 
Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 17, „Материјал за одржавање зграда“ 

За јавну набавку добара Д 17, „Материјал за одржавање зграда“, на адресу 
наручиоца пристигла су следећа питања: 
 

Питање 1: “Kaко сте дана 23.07.2018. године извршили измену Прилога бр. 1- Врста, техничке 
карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара за партију 1, Боје, четке, ваљкови и 
шмиргле, дошло је до несагласности у количинама појединих артикала наведеним у Прилогу бр. 1 са 
захтеваним количинама појединих артикала наведеним у Обрсацу структуре цене. Који исте изменили 
сагласно изменама Прилога бр. 1 

 Одговор 1: 
Наручилац је увидео техничку грешку и извршио измену Обрасца структуре цене у складу са изменом 
Прилога бр. 1. 
 
 
Питање 2: У прилогу бр. 2 постоји табела 1. - Докази за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. 
Закона, у којој стоји да у табелу 1. Треба према упутству датом у делу IV тачка 1, потребно уписати назив 
институције која је издала одређени документ, број и датум издавања документа или адресу интернет 
странице надлежног органа где је тражени документ јавно доступан. Међутим у самој табели није остављен 
простор за такво уписивање као што је то урађено у Табели 2- Докази за оцену испуњености додатних 
услова из члана 76. Закона? 
 
Одговор 2: 
Обзиром да се обавезни услови доказују изјавама тј. Прилогом бр. 3 и Прилогом бр.4, односно није 
потребно решење надлежног органа за обављње делатности, те посебан простор за уписивање није 
потребан у Табели 1. Наручилац ће свакако изменити табелу 1 Прилога бр. 2. 
 
 

           С поштовањем,  

 Одсек за јавне набавке и план 
 

Страна 1 од 1 
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