
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЋУПРИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Комисија за јавну набавку  
Oтворени поступак јавне набавке услуга израде техничке документације за 
реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке 
документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар". 
Брoj: 404-8-2/2019-04 
Дана: 26.03.2019. године. 

ПРЕДМЕТ: додатне информације / појашњења у вези Конкурсне документације 
за јавну набавку услуга израде техничке документације за реконструкцију 
опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за 
реконструкцију матичне школе "13 октобар". 
 

Потенцијални понуђач је дана 25.03.2019. године путем e- maila на адреси 
наручиоца  nabavke@cuprija.rs поставио питање у вези отвореног поступка 
јавне набавке - услуга израде техничке документације за реконструкцију опште 
болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију 
матичне школе "13 октобар". 
 
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, у име и за рачун 
заинтересованог лица, тражи додатне информације и појашњења и указује 
наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  
у поступку јавне набавке Услуга израде техничке документације за 
реконструкцију Опште болнице општине Ћуприја и израде техничке 
документације за реконструкцију матичне школе „13 Октобар“, број јавне 
набавке 404-8-2/2019-04, према следећем: 
 
Питање 1 : 
 
1. Наручилац је у делу конкурсне документације УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА на странама 69-79 прописао да се као 
доказ испуњености тражених обавезних и додатних услова доставља У 
ПОНУДИ само образац број 4 на страни 87-89 конкурсне документације. Али 
увидом у табелу на странама 71-74 конкурсне документације у делу ДОДАТНИ 
УСЛОВИ остаје нејасно да ли се обрасцем бр 4 може доказати испуњеност 
кадровског и техничког капацитета. Табела дата на странама 71-74 конкурсне 
документације није у складу са наводима на странама 75-79 конкурсне 
документације у делу „Докази које ће наручилац захтевати су:“ и наводима на 
страни 74 конкурсне документације у делу УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА. У наведеном упутству како се доказује испуњеност 
услова наводи се да се сви обавезни и додатни услови доказује обрасцем бр 4, 
а да је наручилац пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од 
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа.  
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Због свега наведеног, молимо наручиоца да прецизно дефинише да ли се 
испуњеност свих обавезних и додатних услова, укључујући и кадровски и 
технички капацитет , доказује, у понуди,  обрасцем бр 4. 
 
Одговор:  
 
Наручилац је у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама у 
конкурсној документацији предвидео да понуђач испуњеност обавезних и 
додатних услова, доказује путам изјаве ( образац бр.4 конкурсне 
документације) којом понуђач под пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу  потврђује да ипуњава тражене услове. 
 
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију 

захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 

остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 

достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

 
Наручилац ће у најкраћем року изменити конкурсну документацију  и 
усагласити редослед страница. 
 
Питање 2: 
 
2. Наручилац је дана 22.03.2019. године на порталу јавних набавки у делу 
„питања и одговори везани за конкурсну документацију“ објавио питања 
заинтересованог лица и одговоре које је наручилац дао на постављена питања. 
Како је првим Захтевом за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације постављено већи број питања, тачније 7, и како је 
наручилац на већину одговорио позитивно, тј усвојио је предлоге 
заинтересованог лица, било би пожељно да наручилац објави пречишћен текст 
конкурсне документације и на тај начин олакша понуђачима припремање 
понуда. 
 
Молимо наручиоца да објави пречишћен текст конкурсне документације који би 
садржао све досадашње измене. 
 
Одговор: 
 
Након објављивања одговора на питање понуђача наручилац ће изменити 
конкурсну документацију 
 
 
 


