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Предмет: Питања и одговори број 2 

У вези конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности филтера за сва 

возна средства, (бр. 190/2014):  

Питања: 
1. Навели сте да се понуде подносе за сваку партију понаособ. Да ли то значи да их треба 

поднети у различитим ковертама или не? И да ли то значи да за сваку партију треба да 

сакупимо све документе посебно (укључујући и документе којима доказујемо 

испуњеност обавезних и додатних услова за учешће) тј. треба ли да их копирамо у 

четири примерка? 

 

2. Документи којима се доказује Пословни капацитет – да ли је потребно да смо имали 

наведени промет филтерима уопште или само конкретним филтерима који су наведени у 

партијама? Уколико није било уговора (пословна пракса је таква), јесу ли фактуре 

довољан доказ? 

 

3. Технички услови за све партије који се налазе на крају конкурсне документације – да ли 

је тај део независан од Уговора и да ли је и он саставни део (сваке) понуде? 

 

4. Шта значи: „Понуђач је дужан да обезбеди технички пријем пре испоруке делова“? 

Одговори: 

1. Сасвим је свеједно да ли понуду за различите партије достављате у једној коверти, или у 

више коверата. Документа која су заједничка за све партије за које подносите понуду, 

можете доставити у једним примерку, с тим да нагласите на које партије се односе.  

Понуђач ће потписивањем изјаве (Образац  4.5), која је саставни део Конкурсне 

документације, потврдити,  под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу да испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.                                                   

2. Потребно је да је понуђач у претходне три године (збирно) од дана објављивања позива 

за подношење понуда испоручиваo добра која су предмет јавне набавке – у укупној 

вредности од 1.500.000,00, и да није било рекламација. 

Уколико није било уговора, фактуре су доказ. 

3. Како Наручилац, у Техничким условима за све партије, има одређене захтеве, потребно је 

да одговорите у складу са захтеваним, за сваку партију посебно, тако да  и „Техничке 

услове за све партије“ достављате за сваку партију. 

4. Значи да се код Понуђача врши преглед филтера, пре испоруке, да би се утврдило да ли 

одговарају траженим филтерима. 

 
                                                                        Председник Комисије 

 

      __________________________ 

                                                                                                          Иван Евтов, дипл.ек.ср 

 


