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04 брпј 140-22/18 
Бепград, 23. 05. 2018. гпдине 

    
Кпмисија Наручипца, пбразпвана  Решеоем 04 брпј 140-4/18 пд 23.04.2018. гпдине,  за спрпвпђеое 
ппступка ЈНОП бр 04/2018 за набавку радпва- техничкп пдржаваое пбјекта  „Музеј 25. мај“, дана 23. 
маја 2018. гпдине, даје  
 

ДПДАТНП ППЈАШОЕОЕ И ПДГПВПР ЗА ЈНПП БРПЈ 04/2018 
НА ПИТАОА ППТЕНЦИЈАЛНПГ ППНУЂАЧА 

            Какп следи: 
 

1. питањe:  

"Prilikom obilaska objekta imali smo na uvid projekat gašenja požara gasaom IG541. Tom prilikom 
primedeno je da se predmer iz projektne dokumentacije razlikuje u odnosu na predmer iz tenderske 
dokumentacije? " 

Пдговор: 
 Одгпвпр на питаое садржан је у другим изменама кпнкурсне дпкументације предметнпг ппступка 
јавне набавке. 
 
2. питањe:  

"U delu konkursne dokumentacije koja se odnosi na finansijski kapacitet jedan od dokaza je izveštaj o 
bonitetu za javne nabavke BON JN koji izdaje Agencije za privredne registre te da ukoliko BON JN ne 
sađrži podatke o danima nelikvidnosti, ponuđač je dužan da dostavi Potvrdu Narodne banke Srbije o 
danima nelikvidnosti i Potvrdu poslovne banke o ostvarenom ukupnom prometu na poslovnom računu.  
Obzirom da izveštaj o bonitetu za javne nabavke kao i bilans stanja i bilans uspeha sadrže podatke o 
ostvarenom ukupnom prihodu da li je neophodno tražiti i potvrde od poslovnih banaka? " 
 
Пдговор: 
Другим изменама кпнкурсне дпкументације је јаснп дефинисанп дпстављаое Пптврде ппслпвне 
банке п пстваренпм укупнпм прпмету на ппслпвнпм рачуну, штп значи да је ппнуђач дужан да кап 
дпказ испуоеоа финансијкпг капацитета, између псталпг,  дпстави и Пптврду ппслпвне банке п 
пстваренпм укупнпм прпмету на ппслпвнпм рачуну. 
 
3. питањe:  

" Da li M obrasce odnosno odgovarajude ugovore treba dostaviti samo za inženjere ili za svih 50 
zaposlenih?” 
 
Пдговор: 
Кпнкурснпм дпкументацијпм је дефинисанп дпстављаое М пбразаца за свакпг заппсленпг. 
 
Овп ппјашоеое и пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки и интернет ппрталу Наручипца. 
 
Предметни дпкуменат чини саставни деп Кпнкурсне дпкументације 04 брпј 140-6/18 пд 30.04.2018. 
гпдине. 
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