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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 

41/2018 (1.3.68 у Плану јавних набавки) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 

41/2018 (1.3.68 у Плану јавних набавки)- Радови на простору Ергеле Љубичево-

поплочавање, ОРН 45233222 -радови на поплочавању и асфалтирању површина, доставило је 

наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 05.06.2018. године у 12,36 часова. Наведеним  e-

mail-ом тражи се следеће: 

 

ПИТАЊЕ : 

 

Сходно члану 63. став 2. ЗЈН,  у прописаном року  више од пет дана пре истека рока за 

 подношење понуда, тражимо од вас додатно појашњење у вези горе поменуте јавне набавке. 

Наиме  расписали сте следеће: 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

  

4.2.4)     Стандарди и контрола квалитета: 

  

 -  ISO 9001  -  ISO 14001-2004  -  OHS AS 18001-2007 

  

          Услов:  Да поседује уговоре са акредитованом лабораторијом о перманентној техничкој 

контроли из области геомеханике, производње и уградње асфалта, ажурне претходне пробе и 

сертификате за све уграђене материјале. 

  

4.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

  

  Код доказивања услова  стандарди и контрола  квалитета  ништа не пише шта се 

доставља  као доказ за испуњење истих. 

Поред тога  помиње се производња и уградња асвалта, док у предмеру и предрачуну за 

поменуту јавну набавку  не постоји позиција набавка и уградња асфалта. 

Молимо вас да уподобите горе поменуту јавну набавку према  позицијама из предмера и 

предрачуна . 

 

 

 

 



ОДГОВОР: 

 

     Наручилац је у складу са примедбама заинтересованог лица извршио одговарајуће измене у 

конкурсној документацији: 

1) на страни 20. конкурсне документације одређен је начин доказивања услова у погледу 

тражених стандарда 

2) на страни 20. конкурсне документације измењен је начин доказивања услова у погледу 

контроле квалитета. 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

 

http://www.pozarevac.rs/

