
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Број: 404-4/2019-05-4 
Датум: 24.04.2019. 
Бачки Петровац, Коларова 6. 
 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), те на основу постављених 
питања од стране заинтересованих понуђача за јавну набавку радова: ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА НА САНАЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ПОСТОЈЕЋЕ ФЕКАЛНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ СА 
ПОТИСНИМ ЦЕВОВОДОМ У УЛИЦИ НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ, у 
отвореном поступку јавне набавке, број 404-4/2019-05, комисија за јавну набавку даје 
следеће: 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 2 
 
 

Питање 1: 
На страни 14. Конкурсне документације у оквиру захтева за технички капацитет, 
Наручилац је навео да је потребно да Понуђач располаже моторном муљном пумпом мин. 
капацитета 20 л/с (тачка 1.2.3.5.) 
Питање: Да ли ће Понуђач испунити наведени услов уколико приложи доказе за 
електромоторну муљну пумпу захтеваног капацитета? 
Одговор: 
Наручилац ће прихватити као доказ електромоторну муљну пумпу у оквиру испуњења 
наведеног услова под тачком 1.2.3.5. у склопу техничког капацитета. 
 
Питање 2: 
На страни 14. Конкурсне документације у оквиру захтева за технички капацитет, 
Наручилац је навео следеће: 
1.2.3.6.  Мерач протока воде у цевима 1 ком 
Молимо Наручиоца да разјасни горе наведени услов и прецизно дефинише о каквом 
мерачу протока се ради? 
Одговор: 
У питању је мерач протока воде у цевима следећих карактеристика: 

- Електромагнетни или ултразвучни  
- До DN 250 mm 
- Проток : до 10 m/s 
- Третман отпадних вода 

 
Питање 3: 
као један од услова наводите: 
1.2.2.1. да је понуђач у периоду од последње 3 године (2016, 2017 и 2018) које предходе 
дану објављивања Позива за подношење понуда извео радове на санацији или изградњи 
или доградњи фекалне црпне станице и потисног цевовода, укупне вредности свих 
изведених радова минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. 



Како сте навели "у периоду од последње 3 године (2016, 2017 и 2018) које предходе дану 
објављивања Позив", а нисте навели и 2019. годину до дана објављивања јавне набавке, 
овим путем захтевамо да извршите измену дела конкурсне документације. 
Не видимо законски оправдан разлог  због чега не би било дозвољено да се уговор 
потписао 2017 или 2018. године, а радови завршили у 2019. години, пре објављивања 
предметног позива; са нарочитим освртом на члан 10 Закона о јавним набавкама. 
Одговор: 
Наручилац је навео као услов у склопу пословног капацитета под тачком „1.2.2.1. да је 
понуђач у периоду од последње 3 године (2016, 2017 и 2018) које предходе дану 
објављивања Позива за подношење понуда извео радове на санацији или изградњи или 
доградњи фекалне црпне станице и потисног цевовода, укупне вредности свих изведених 
радова минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а“, што значи да се доказивање 
наведеног услова односи на период од 04.04.2016 године до 04.04.2019 године.  
 
 
                                                                                          Комисија за јавну набавку 

  


