
Питање: 
1. Да ли можете да нам дате информацију о процењеним вредностима по партијама 

ЈН Д-04/16? 
Одговор: 

1. Наручилац, у складу са одредбама члана 61. став 2. Закона о јавним набавкама,  
није дужан да објави процењену вредност јавне набавке. Информацију о 
процењеним вредностима јавне набавке у укупном износу и по партијама, 
понуђачи ће добити на дан отварања отварања понуда. 
 

Питање: 
2. Као доказ о испуњавању услова за учешће у предметној ЈН потребно је доставити 

копије склопљених уговора из протекле две године са нашим купцима. Такође 
један од услова је да се приложе оверене изјаве купаца о спроведеним 
куповинама. Питање је: Која је сврха и копија уговора и копија изјаве од истих 
купаца, да ли је довољно ако приложимо довољан број склопљених уговора за 
тражени период, без да достављамо посебно и изјаве од истих купаца? 

Одговор: 
2. Конкурсном документацијом у делу додатних услова јасно је наведен захтев да 

потенцијални понуђачи морају доставити одређени број копија уговора о испоруци 
из предходне две године као и оверене изјаве купаца у укупно одређеном износу 
што недвосмислено значи да треба доставити оба доказа.  

 
Питање: 

3. За доказ о поседовању хладњаче одређених карактеристика можемо да 
приложимо копију листа непокретности. Да ли је то одговарајући доказ који ће те 
прихватити у конкурсној документацији? 

Одговор: 
3. Да, али само у колико је у листу непокретности јасно наведена запремина 

хладњаче.  
 
Питање: 

4. Као доказ о данима неликвидности да ли ћете прихватити одштампану страну са 
сајта НБС, уместо потврде од НБС? 

Одговор: 
4. Да, као доказ о данима неликвидности прихватљив доказ је и одштампана страна 

са сајта НБС.  
 
Питање: 

5. У документацији предметне набавке тражите да се доставе потврде и привредног 
суда и потврде Агенције за привредне регистре да над понуђачем није покренут 
поступак стечаја или ликвидације. Питање је да ли је довољна потврда само од 
привредног суда или остајете при првобитним захтевима, да је обавезно 
приложити потврде од обе наведене институције? 

Одговор: 
5. Не, неопходно је доставити потврде од обе институције.  

 


