
          

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације   

 

Наш број:  2016-1545/13   Датум: 22.04.2016. 

 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи: 

О д г о в о р : 

Поводом постављеног питања која смо добили дана 20.04.2016. године (електронским 

путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), које је примљено и заведено у ЈКП 

“Топловод” Обреновац под бројем 2016-1545/12 дана 21.04.2016.године, а која се односе 

на јавну набавку  услуга – Услуге одржавања објеката и опреме, административне 

услуге, услуге чишћења објеката и физичко техничког обезбеђења (шифра јавне 

набавке: ЈНМВ-Т-10/16) дајемо Вам појашњење на исто: 

Питање бр.1 

С обзиром на тачку 2.5. став 1 који гласи „ као доказ достављају се фактуре извршених 

услуга оверене и потписане од стране одговорног или овлашћеног лица купца за ког су 

извршене“. 

Ми  као потенцијални понуђач послујемо на другачији начин: 

Саставни део рачуна је Упут за рад који садржи конплетну спецификацију рачуна (опис 

посла,име и презиме, нето/бруто накнада...) који оверава купац. 

Дакле само на упуту за рад купац има могућност овере а не на рачуну. Да ли то значи да 

ми можемо да Вам уз рачун доставимо  оверен упут за рад од стране купца или 

експлицитно морамо се држати Вашег става о овери фактуре? 



          

 

 

 

 

 

 

Одговор:  Понуђачи су у обавези да испуњеност пословног капацитета докажу на начин 

који је наручилац предвидео у конкурсној документацији на страни 19 од 46, односно :  

 2.5. Испуњеност додатног услова за учешће у предметној јавној набавци, а који се 

односи на пословни капацитет, понуђач доказује достављањем следећег доказа: 

Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица:   

1) Као доказ достављају се фактуре извршених услуга оверене и потписане од 

стране одговорног или овлашћеног лица купца за ког су извршене. 
 

 

 

 

 
 

 Рок за подношење понуда је 27.04.2016. године до 11:00 часова. Отварање понуда 

ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, односно 27.04.2016. у 

11:30 часова. 

 

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

 

                                                                                     Комисија за јавне набавке 

                                                                                             

 


