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ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Питање и одговори 

 

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) а у вези питања заинтересованог лица, постављаног путем електронске поште дана 

03.12.2019. године, а заведен код Наручиоца – Општинске управе општине Врњачка Бања под 

бројем: 400-3250/19 од 04.12.2019. године, за јавну набавку добара – грађевинског материјала 

за побољшању услова становања за интерно расељена лица, за потребе Општинске управе 

општине Врњачка Бања ЈН бр. 34/19, Комисија за јавну набавку објављује питање и одговор 

на постављено питање: 

 

Питање: 

 

„Da li potvrda o izvršenim uslugama može da se odnosi na isporuke iz 2019 god. jer ste u 

dokumentaciji naveli prethodne tri godine 2018,2017 i 2016 godinu?” 

            

 

Појашњење: 

 

Наручилац је на страни 9/36 Конкурсне документације у Поглављу V - УПУСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – у делу испуњеност додатних услова који се односе 

на ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, грешком написао „Понуђач је у претходне три године (2018., 

2017. и 2016. године) од дана објављивања позива за подношење понуда испоручио добра која 

су предмет набавке и то у вредности од 9.000.000,00 дин без ПДВ“. 

 

Наручилац ће кроз измену и допуну Конкурсне документације исправити грешку и 

дефинисати да су додатни услови који се односе на ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ испуњени ако 

је „Понуђач у претходне три године од дана објављувања позива за подношење понуда 

испоручио добра која су предмет набавке у вредности од 9.000.000,00 дин. без ПДВ-а“. 

 

Такође ће Наручилац кроз измену и допуну Конкурсне документације изменити и 

„СПЕЦИФИКАЦИЈУ ДОБАРА“ и објавити Обавештење о продужењу рока за достављање 

понуда како је дефинисано чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр.124/12, 14/15 и 68/15), а коју ће објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Општине Врњачка Бања.   
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