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Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације 

 

 

Потенцијални понуђач је поставио питања и појашњења конкурсне документације у 
отвореном поступку за јавну набавку: радови на изградњи тврдог шумског пута Партизански пут-

Мандалина ћуприја, ГЈ 3809 „Биклав“ К.О. Дивош, у дужини од 3,030 километра: 

1. За технички капацитет Наручилац је тражио: 1 булдозер, 1 ваљак, 1 ровокопач, 2 камиона 

кипера и 1 грејдер, а као доказ понуђачи достављају доказ о власништву са копијама 

саобраћајне дозволе. Питање: обзиром да радне машине (ваљак и грејдер) не учествују у 

саобраћају, да ли је довољно приложити само доказ о власништву (пописне листе)? 
Одговор: као доказ је довољно доставити оверене пописне листе за радне машине, као и 

сваки други доказ којим се доказује располагање машинама (уговор о најму и сл) 

2. За кадровски капацитет Наручилац  је тражио 1 дипл.инжењера грађевине са 

лиценцом одговорног извођача и 1 грађевинског техничара. Питање: да ли ће се 

прихватити 1 грађевински инжењер са лиценцом одгвороног извођача радова број 

812(уместо дипл.инж.грађ.) и 1 грађевинског инжењера (уместо грађев.техничара). 

Одговор: прихвата се инжењер грађевине и у случају одговорног извођача радова и 

у случају замене грађевинског техничара. 

Како се у конкретном случају ради о изради некатегорисаног шумског пута, 

прихвата се лиценца број 812, за одговорног извођача грађевинских радова. Такође 

се прихвата 1 грађ.инжењер, уместо грађ. техничара, јер је нижа спрема садржана у 

вишој. 

3. Конкурсна документација је техничком грешком дуплирана и објављује се 

исправљена документација. 

4. Да би понуда била исправно попуњена, потребно је понунити, потписати и оверити 

обрасце из конкурсне документације: образац понуде (са обрасцима Подаци о 

подизвођачу и Подаци о учеснику у заједничкој понуди-уколико је потребно, затим 

Опис предмета набавке), Модел уговора, Образац структуре цене, Образац 

трошкова припреме понуде (ако их има), Образац Изјаве о независној понуди, 

Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл 75.,став 2. Закона, Предмер радова 

(страна 41., затим од стране 58. до 67. Исправљене Конкурсне документације). 

 

 

 

Председник Комисије: 

Дипл.инж.шум. ђорђе Грозданић 

 

 

 

 


