
          

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације   

 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр.124/12) достављамо Вам следећи: 

 

О д г о в о р : 

 

Поводом постављених питања која сте нам послали дана 26.06.2015. године (електронским 

путем на е-маил: a.micic@toplovodobrenovac.org.rs), заведеног у ЈКП «Топловод» 

Обреновац под бројем 2015-1881/11 од 26.06.2015.године, а које се односи на јавну 

набавку радова-грађевински радови на санацији, реконструкцији и изградњи мрежа и 

прикључака у отвореном поступку (шифра јавне набавке: ЈНОП-Т-18/15) дајемо Вам 

појашњења на иста: 

Питање 1.: 

На страни 69-технички капацитет-за партије 1 и 2 наведено је да понуђач располаже 

следећом опремом: 

1. Багер-утоваривач (точкаш) измењива опрема (обична кашика) 

Да ли сте мислили багер точкаш или утоваривач точкаш, обзиром да су то две 

различите машине? 

 

Одговор: Наручилац је мислили на багер точкаш са којим може да се копа и утовара. 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

Питање 2.: 

На страни 71, 72 и 74 – кадровски капацитет за партије 1, 2 и 3 наведено је да понуђач 

мора да има ангажовано најмање 6 (шест) НКВ радника. 

  Да ли 6 (шест) истих НКВ радника покрива све три партије или за сваку партију мора 

имати по 6 радника. 

 

Одговор: Понуђач може иста лица која наводи као доказ за кадровски капацитет у једној 

партији, да користи и у другим партија. Свака партија је независна целина и Понуђач у 

свакој партији мора имати 6 НКВ  радника (то могу бити иста лица). 

 

 Рок за подношење понуда је 06.07.2015. године до 11:00 часова. Отварање понуда 

ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, односно 06.07.2015. у 

11:30 часова. 

 

На основу члана 20. Тачка 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр.124/12), молимо Вас да нам потврдите пријем овог документа. 

 

Објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП“Топловод“Обреновац. 

 

                                                                                     Службеник за јавне набавке: 

                                                                                            Александар Мићић 

 


