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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 08.06.2018. године у 14,42 часова. Наведеним  e-

mail-ом тражи се следеће: 

 

ПИТАЊЕ : 

 

Сходно члану 63. став 2. ЗЈН,  у прописаном року   тражимо од вас додатно појашњење у вези 

горе поменуте јавне набавке после извршене измене  конкурсне документације 

од  06.06.2018 године . 

Наиме  расписали сте следеће: 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

  

          Услов 2:  Да поседује уговоре са акредитованом лабораторијом о перманентној 

техничкој контроли из области геомеханике, ажурне претходне пробе и атесте за све уграђене 

материјале. 

  

4.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 4.4.4.  Доказивање услова у погледу тражених стандарда и контрола квалитета: -   

- уговор са акредитованом лабораторијом о перманентној техничкој контроли из области 

геомеханике, ажурне претходне пробе и атесте за све уграђене материјале.   

  

Питање: О ком уговору је овде  реч:  -На која  испитивања  за  ажурне предходне пробе 

мислите , када нема  асфалтирања? 

- На која испитивања мислите, за тражене атесте за све уграђене материјале када за 

уграђене материјале достављамо потребне атесте од произвођача  истих? 

- Да ли је могуће  да  за област геомеханике доставимо уговор са акредитованом 

лабараторијом или са акредитованим предузећем. 

 

 

 

 



ОДГОВОР 1: 

 

Захтев наручиоца односи се на уговор са акредитованом лабораторијом како је и наведено. 

 

Мисли се на сва потребна и прописана (техничким стандардима) испитивања и атесте које је 

извођач радова у обавези да достави инвеститору пре самог извођења и при извођењу  радова 

који су предмет јавне набавке, а којим доказује квалитет материјала које ће уградити и 

квалитет изведених радова. 

 

За материјале других произвођача, који се уграђују а који ће се набавити на тржишту, извођач 

радова прилаже важеће атесте које прибавља од самог произвођача конкретног материјала а 

које овај обезбеђује од акредитоване лабораторије за свој производ.   

 

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/

