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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг
број 01-404-40/2016 од 26.12.2016.године- „Извођење радова на санацији локалног пута на
Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“ , сачинила је

ПОЈАШЊЕЊЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА
ФРУШКОЈ ГОРИ ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 21 ДО СКРЕТАЊА ПРЕМА
ХОТЕЛУ „НОРЦЕВ“
БР.ЈН 01-404-40/2016
Дана 31.01.2017.године и 01.02.2017.године примили смо мејлом дописe којимa се траже
додатнe информације/појашњење у вези Конкурсне документације -„Извођење радова на санацији
локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу
„Норцев“ ,у оквиру којих су постављена следећа питања:
Питање 1. „ У конкурсној документацији на страни 31/60 Образац VII.6 Изјава о материјалу,
траже се подаци о каменом агрегату који ће се користити за реализацију предметне јавне
набавке.За који камени агрегат се односи образац VII.6 ?
Питање 2. „ На страни 27/60 VII.2 Референц листа понуђача о изведеним радовима тражи се
вредност изведених радова са ПДВ-ом и без ПДВ-а.Ако су ситуације исказане без ПДВ-а (ПДВ
није исказан по закону о ПДВ-у), да смо у обавези попунити износе са ПДВ-ом?
Питање 3. „ Потврде о извршеним пословима наведеним у референц листи VII.3 потребно је
попунити укупан износ изведених радова.Да ли је потребно уписати износ са ПДВ-ом или без
ПДВ-а?
Питање 4. „ Молимо Вас да потврдите да се захтевани технички капацитет (тражене машине)
може доказати Уговором о закупу уз достављање истог поред свих наведених доказа од тачке 1 до
тачке 3 на страни 19 конкурсне документације??
Питање 5. „ Под неопходним кадровским капацитетом захтевате од Понуђача да има у у радном
односу дипломираног инжењера саобраћаја са лиценцом 470 на одређено или неодређено време
или радно ангажованог у складу са Законом о раду. Молимо Вас да потврдите да Понуђач
испуњава услов ако има дипломираног инжењера саобраћаја са лиценцом 470, ангажованог
Уговором о делу, чији Уговор , лиценцу и потврду ће доставити као доказ?

Питање 6. „ Као доказ испуњавања Обавезног услова под тачком 5 наводите достављање
попуњеног, потписаног и печатом овереног Образца изјаве на основу члана 75.став 2 ЗЈН –
Образац X. Да ли је у питању грешка, обзиром да се Образац изјаве на основу члана 75.став 2 ЗЈН
налази на 35. страни Конкурсне документације и то је образац број VII.11?
Питање 7. У образцу VII.6 на страни 31 конкурсне документације потребно је да Понуђач да
Изјаву о каменом агрегату који ће се користити за реализацију предмета јавне набавке, како
радови који су предмет ове Јавне набавке не обухватају уградњу каменог агрегата да ли је
потребно да Понуђач попуњава овај део образца?
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - „Извођење радова на санацији локалног пута на
Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“, доставља
додатне информације/појашњење на постављенo питањe:

На питање број 1. и питање бр.7
Комисија је прегледала детаљно конкурсну документацију и констатовала следеће:
У конкурсној документацији на страни 31/60 Образац VII.6 Изјава о материјалу, с обзиром да у
предмеру радова не постоје радови који се изводе са каменим агрегатом,
Брише се део:
„1.Подаци о каменом агрегату који ће се користити за реализацију предмета јавне набавке:
-Адреса мајдана где се врши експлоатација и набавка каменог агрегата:
______________________________________________________________________________
-Власништво мајдана одакле се врши експлоатација и набавка каменог
агрегата:______________________________________________________________________
____________________________________
-Тачан назив и седиште, матични број и пиб предузећа т.ј. привредног субјекта чије је власништво
мајдан одакле се врши експлоатација и набавка каменог
агрегата:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________“
На питање број 2.
Ако су ситуације исказне у складу са Законом о ПДВ-у („Службени гласник РС“
бр.84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014др. Закон, 142/2014, 5/2015- усклађени дин.изн и 83.2015) , није потребно попунити износе са
ПДВ-ом, јер је у конкурсној документацији на страни 18/60 и 27/60 наведено „... у укупном
кумулативном износу од најмање 60.000.000,00 динара са ПДВ-ом или 50.000.000,00 динара без
ПДВ-а“

На питање број 3.
У потврде о извршеним пословима наведеним у референц листи –обаразац VII.3 потребно
је уписати износе без ПДВ-а, с обзиром да је у току 2015.године дошло до измене Закона о ПДВ-у.
На питање број 4. Уколико су возила и радне машине у закупу или под лизингом потребно је
поред доказа из тачке 1.,и 2., доставити и уговор о закупу или уговор о лизингу.
На питање број 5. Потврђујемо да понуђач испуњава услов ако има дипл. инг.саобраћаја са
лиценцом 470 ангажованог уговором о делу.
На питање број 6.
У питању је техничка грешка.
На страни 18/60 конкурсне документације као доказ из тачке 5.
Доказ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве на основу члана 75.став 2.ЗЈН.Уместо образац Образац X треба да пише образац VII.11.
Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације.
Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну
набавку, на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) .
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