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"ВИСОКА ШКОЛА  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ  И ПОСЛОВНЕ 

 ИНФОРМАТИЧАРЕ – СИРМИЈУМ" 

 Сремска Митровица, Змај Јовина 29 

 
Предмет: Додатна појашњења за јавну набавку радова у отбореном поступку 

јавне набавке ЈНВБ бр. 2/2020 – Радови на санацији кровне 
конструкције и инвестиционог одржавања кровног покривача у објекту 
школе. 

 

 Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од 
29.7.2020. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр. 
2/2020 – "Радови на санацији кровне конструкције и инвестиционог одржавања 
кровног покривача у објекту школе". 

Питања: 

Pitanje broj 1. 

Finansijski kapacitet tj. za dokaz broj 2, na strani broj 10. 

"Potvrda izdate od strane APR-a da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, 

odnosno prethodni stečajni postupak". 

 S obzirom da ovaj dokaz pokriva upis u registar ponuđača koji je takođe izdat od samog APR-a, 

smatramo da je ovaj dokaz nepotreban, i tražimo da se on ukloni. U  novonastaloj situaciji  zbog 

korona virusa, izdavanje bilo kakvih potvrda od samog APR-a,  je dosta otežan i usporen. 

Umesto ovog dokaza možemo da priložimo izveštaj o bonitetu za 2016,2017,2018 godine, kao i 

upis u registar ponuđača. 

Pitanje broj 2 

Na strani br. 48 za referetnu listu(obrazac 9), piše da se prihvataju radovi tj. "Ukupno za 

2016,2017,2018",  

smatramo da je u pitanju štamparska greška, jer ne piše i 2019. godina.Pa tražimo da se to 

izmeni u samoj konkursnoj dokumentaciji i da se upiše i 2019. godina. 

Zbog svega  navedenog molimo vas da ovo izmenite i prilagodite predmetu javne nabavke. 

Oдговори на питања: 
Поштовани,  

Хвала Вам на вашем интересовању за ЈНВВ бр.2/2020 – "Радови на санацији 
кровне конструкције и инвестиционог одржавања кровног покривача у објекту 
школе".  
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Одговор на питање бр.1; 

Наручилац је што се тиче додатних услова, финансијски капацитет, ту био веома 
јасан, шта заинтересована лица треба да доставе као доказ за тражени услов, 
зато молимо све заинтересоване потенцијалне понуђаче да добро прочитају 
конкурсну документацију и када цитирају написано да то буде у складу са 
конкурсном докумнетацијом. На страни 10 од 49 као доказ се тражи цитирамо 
"Потврде издате .........". На основу написаног јасно је које потврде потенцијални 
понуђачи морају доставити са својом понудом. Даље, отворени поступак је 
најтранспарентнији поступак по ЗЈН и траје довољно дуго да сва заинтересована 
лица могу припремити своје понуде и тиме испуне све услове тражене конкурсном 
документацијом.  

Одговор на питање бр.2; 

Хвала Вам на уоченој штампарској грешци у нашој конкурсној документацији. 
Наручилац је на страни 11 од 49 тачно написао које године тражи као доказ 
тражених референци. Сходно написаном на наведеној страни (11 од 49) 
занитересованим понуђачима неће представљати проблем уочена штампарска 
грешка. 

Због свега наведеног наручилац не види реалну потребу за изменом конкурсне 
документације. 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавне набавке 


