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Предмет: Одговори  на примљене захтеве за додатним информацијама у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку добара : Доградња постојеће котларнице са 

испоруком, монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске котларнице 

2 х 6 МW са свом пратећом опремом, по систему „кључ у руке“. 
 

 На основу члана 63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/15), наручилац Општина Прибој обавештава сва заинтересована 

лица и потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију ЈНВВ бр. 02-

01/17  да je потенцијални понуђач дана 01.08.2017.године путем електронске поште 

поставиo наручиоцу следећа питања: 

 

 

Питање: 

У делу технички капацитет навели сте да да понуђач располаже са одређеном опремом а 

као начин доказивања навели сте да се она само доказује пописном листом.С обзиром да 

се скоро сва опрема коју сте навели регуструје,молимо Вас да у том делу измените 

конкурсну документацију и додате да се као доказ још прилаже саобраћајна дозвола/цитач 

саобраћајне дозволе из ког се види да је возило регистровано и полиса осигурања. 

 

ОДГОВОР: 

 

За испуњеност техничког капацитета наручилац је од понуђача захтевао да доставе:  

-Фотокопију пописне листе са стањем 31.12.2016.године /потписану од стране 

овлашћеног лица и оверену печатом понуђача / или рачун којим се доказује да је 

понуђач купио наведену опрему или копија уговора о закупу или копија уговора о 

лизингу.   

-Потписан и оверен печатом Образац бр.11 Изјава о техничком капацитету, којом 

понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да 

располаже траженом опремом за извршење предметне јавне набавке и да ће иста 

бити исправна и на располагању за све време извршења предметне јавне набавке.  

Наручилац прописује услове које треба да испуни понуђач и сматра да су назначени 

докази довољни. 

 Питање : 



У делу технички капацитет навели сте да да понуђач располаже са 1 АУТОДИЗАЛИЦОМ. 

Наше питање гласи: Да ли је потребно да се достави стручни налаз о извршеном прегледу 

и испитивању ауто дизалице из ког се тачно види о којој радној машини је реч. 

 

ОДГОВОР: 

 

Није потребно достављати стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању ауто 

дизалице. 

 

 

02.08.2017. године                                                                 Комисија за јавну набавку 

 

 


