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Број:  35-01/19 

Датум: 18.01.2019. 

 

 
Предмет :  Одговор на поставњено питање 

Веза :          Конкурсна документација за јавну набавку бр. 03/2019 КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ 

АГРЕГАТ, зав. бр. 21-01/19 од 14.11.2019. године 

 

 

Питање бр. 1: 

 

У конкурсној документацији стоји да је потребно доставити бланко соло меницу у износу од 

5%  вредности понуде без ПДВ-а. Исти износ стоји и у обрасцу VI-1-МЕНИЧНО 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПИСМО. 

Међутим у обрасцима VI-2 – ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ  и  XI -

МОДЕЛ УГОВОРА стоји износ менице у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ -а. 

Молим  Вас да нам појасните која вредност се тражи за меницу и исто ускладити у свим 

обрасцима? 

 

Одговор наручиоца: 

 

Образац VI-2 у самом тексту у ставу 3 истог Обрасца садржи одговор на Ваше постављено 

питање, те сагласно напред наведеном не постоји неусаглашености поменутог Обрасца и 

Модела уговора из конкурсне документације.  

 

 

Питање бр. 2: 

 

Такође тражимо додатно појашњење за попуњавање обрасца V-2 – ПОТВРДА ЗА 

ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ. Заправо, у обрасцу се тражи да се наведе број и назив партије по којој 

је испорука добара извршена за претходне две године. С обзиром да смо вршили испоруке 

које нисмо добили по тендеру, већ по основу  уговору, сматрамо да је потребно извршити 

исправку обрасца и уместо броја и назива партије, навести број уговора по којој је испорука 

вршена. 

 

 



Одговор наручиоца: 

 

Образац обрасца V-2 – ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ такође садржи одговор на 

постављено питање, па у заглављу Обрасца V-2 у левом углу пише Назив купца са његовим 

адресним подацима који Вама издаје потврду потврду да сте управо њему извршили испоруку 

добара за коју је наручилац спроводи поступак набавке а који је садржан у називу партија 

наручиоца па тако Образац не садржи несагласност онога онога што наручилац тражи да се 

докаже, потребно је да обратите пажњу на садржину текста Образац V-1 који је у директној 

вези са Обрасцем V-2. 

 

 

Питање бр.3 

 

У конкурсној документацији је наведено да је потребно доставити оверен и потписан 

образац бр. V – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, међутим у обрасцу у документацији 

није обележен простор за потпис и печатирање, па сматрамо да је потребно исправити 

образац у том погледу. 

 

Одговор Наручиоца: 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

       ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ,, КНИЋ 

      Комисија за спровођење поступка  јавне набавке 

 


