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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
a. Сажетa питањa : 
 

1. Молимо Вас за продужење рока за обилазак локације.  
 

2. Moлимo зa рaзjaшњeњe. Нaимe нa стрaни 42, пoд стaвкoм ''Пoслoвни кaпaцитeт'' стojи дeo тeкстa кojи глaси:  
''...и то да је испоручио, монтирао и пустио у рад минимум 2 котла за производњу паре високог притиска  
минималног капацитета 2т/х и друге пратеће опреме или пароводне инсталације у вреднсоти од  
минимум 18.000.000,00 дин. по појединачном послу...''  
Oвaj услoв je нejaсaн и мoжe сe тумaчити нa вишe нaчинa. Зa кoje типoвe пoслoвa je дeфинисaнa минимaлнa 
врeднoст инстaлaциje? Кoликo и кojих рeфeрeнци je нeoпхoднo?  
Moлимo Вaс зa мишљeњe пoвoдoм рaзличитих зaхтeвa зa jeдaн исти услoв у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи  и тo:  
У прeдлoгу Угoвoрa у члaну 8. стaв 2 трaжи сe гaрaнциja бaнкe зa oтклaњaњe грeшaкa у гaрaнтнoм рoку у склaду 
сa oдрeдбaмa из тaчкe 11. Упутствa кoнкурснe дoкумeнтaциje.  
Aли у тaчки 11. 4 Упутствa кoнкурснe дoкумeнтaциje зaхтeвaнa je мeницa кao срeдствo финaнсиjскoг oбeзбeђeњa 
зa oтклaњaњe грeшaкa у гaрaнтнoм рoку. Штa сe зaпрaвo пoтрeбнo oбeзбeдити? 

 
б. Одговори : 
 

1. Наручилац је дефинисао обилазак локације као обавезу понуђача који подноси понуду и рок у којем се 
може извршити обилазак локације, односно 14 дана од дана објављивања Позива за подношење понуда. 
Наручилац неће продужити наведени рок. 
 
2. Конкурсна документација ће бити измењена како би наведене нејасноће биле отклоњене. 
 
 
 
 
за Комисију: 
 
Петар Кнежевић, дипл.менаџер   с.р. 


