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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације  

 

На основу члана 63. ЗЈН Комисија Наручиоца у законском року је сачинила 

одговор/појашњење у отвореном поступку јавне набавке радова на редовном 

одржавању путева у зимском периоду - зимска служба ЈН бр. 16/2018 на питања 

потенцијалног понуђача упућеног дана 01.10.2018. године. 

 

Питање 1: ,,Бачка Паланка насеље" је која територија и којим документима се 

потврђује постојаност  парцеле и објеката на њој ? 

Одговор 1: Мисли се на територију која припада КО Бачка Паланка-град или КО 

Бачка Паланка. У складу са Упутством у Конкурсној документацији доказ 

неведеног је Образац бр. 10 и Образац бр. 7 - Изјаве дате под кривичном, 

моралном и материјалном одговорношћу, уз напомену да Наручилац може да 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и увид и контролу, а све у 

складу са Законом. Упутство о начину на који понуђач сачињава понуду је на 

страни 9/102 Конкурсне документације.  

 
Питање 2: Исто питање и за секундарне пунктове. 
Одговор 2: У складу са Упутством у Конкурсној документацији доказ неведеног је 

Образац бр. 11 и Образац бр. 7 - Изјаве дате под кривичном, моралном и 

материјалном одговорношћу, уз напомену да Наручилац може да захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши и увид и контролу, а све у складу са 

Законом. Упутство о начину на који понуђач сачињава понуду је на страни 9/102 

Конкурсне документације.  

 
Питање 3: Да ли је важећа мера за ризлу 4-8 тона или м3? 
Одговор 3: Мера за ризлу је тона. 

 

Питање 4: Да ли објекти на примарном и секундарном пункту морају имати 
употребну дозволу. 
Одговор 4: Примарни пункт и секундарни пункт морају имати манипулативне 

површине, наткривене и затворене површине за смештај механизације, соли и 

ризле. Наручилац од понуђача није тражио употребне дозволе. У складу са 
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Упутством у Конкурсној документацији доказ неведеног су Изјаве дате под 

кривичном, моралном и материјалном одговорношћу, уз напомену да Наручилац 

може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и увид и контролу, 

а све у складу са Законом. Упутство о начину на који понуђач сачињава понуду је 

на страни 9/102 Конкурсне документације.  

 

 

Комисија за ЈН 

       


