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ПРЕДМЕТ: Дпдатнп ппјашоеое за јавну набавку радпва – Грађевинскп-мпнтажни радпви ЈН ПП 13/18 

ОП 

Од стране пптенцијалнпг ппнуђача дана 01.06.2018. гпдине у писанпм пблику дпстављен је захтев за 
дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоем. 
У складу са чланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)  Наручилац дпставља следећу инфпрмацију: 
 

Питаое 1: 
Нa стрaни 4, тaчкa 2 кoнкурснe дoкумeнтaциje нaвoди сe слeдeћe: 
 
„У случаjу да пoнуђач пoднeсe пoнудe за вишe партиjа, oнe мoраjу бити пoднeтe oдвojeнo, у  складу са 
захтeвoм из кoнкурснe дoкумeнтациje тaкo дa сe мoгу oцeоивaти зa свaку пaртиjу пoсeбнo.  
 
Укoликo сe дoстављаjу пoнудe за вишe партиjа, пoнуђач je у oбавeзи да свe oбрасцe искoпира за сваку 
партиjу пoсeбнo, и да пoпуни, пoтпишe oвeри пeчатoм у складу са захтeвoм из кoнкурснe дoкумeнтациje” 
 
Moлим Вaс дa нaм пoтврдитe, дa укoликo пoнуђaч пoднoси  пoнуду зa вишe пaртиja или свe пaртиje, трeбa 
дa пoднeсe пoнуду  у jeднoj кoвeрти, oбjeдиоeнoj фaсцикли,  кoja сaдржи свe дoкaзe зa oбaвeзнe и 
дoдaтнe услoвe, мeницe и  свe oстaлe oбрaсцe кojи су прeдвиђeни дa сe дoстaвe зa свaку пaртиjу пoсeбнo, 
у склaду сa захтeвoм из кoнкурснe дoкумeнтациje, имajући у виду дa су oбaвeзни И дoдaтни услoви исти 
зa свe пaртиje. 
 
У супрoтнoм,  дa ли тo знaчи дa ћe пoнуђaчи мoрaти дa дoстaвe  oсaм oдвojeних кoвeрaтa у кojимa ћe 
пaкoвaти кoмплeтну дoкумeнтaциjу зa oбaвeзнe и дoдaтнe услoвe кao и припaдajућe oбрaсцe.  
 
  
Питаое 2: 
 Нa стрaни 6  у дeлу Списaк oбaвeзнe дoкумeнтaциje, нaвeли стe дa Oбрaзaц 12 И 13 трeбa дa буду 
пoпуоeни.  
 
 Moлимo Вaс дa нaм пoтврдитe дa сe Oбрaзaц бр. 12 ( Гaрaнциja зa дoбрo извршeоe угoвoрa) И Oбрaзaц 
бр.13( Meничнo oвлaшћeоe зa oтклaоaоe грeшaкa) нe пoпуоaвajу jeр сe дoстaвљajу укoликo пoнуђaч 
будe изaбрaн, oднoснo дa их пoнуђaч сaмo oвeри И пoтпишe у смислу дa je сaглaсaн сa сaдржajeм 
нaвeдeних oбрaзaцa. 
 
 
Одгпвпр 1: 

Ппнуђач треба да дпстави кпмплетну дпкументацију за сваку партију ппсебнп, штп значи, акп 

ппнуђач учествује у псам партија, треба да дпстави псам кпверата, при чему ће кoмплeтирaти свaку 

пaртиjу  са свим пбрасцима за пбавезне, дпдатне услпве и другим припадајућим пбрасцима. 

 

 



 
 

Одгпвпр 2: 
Наведени пбрасци се приликпм ппднпшеоа ппнуде само печатирају и пптписују, кап сагласнпст 

на текст. Пппуоена гаранција и меница се дпстављају приликпм пптписиваоа угпвпра.  

Додатно појашњење се објављује на Порталу јавних набавки, као и на интернет страници: 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 
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