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СОКОБАЊА 

                                                       

ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку у отвореном поступку– Радови на реконструкцији ППВ Царина и реконструкцији и 

доградњи водоводне мреже у оквиру пројекта „Вода за инвестиције“ Сокобања ЈН 12/19.    

 

Дана 21.03.2019. године, примили смо  захтевe за додатне информације/појашњења у вези 

јавне набавке у отвореном поступку – Радови на реконструкцији ППВ Царина и 

реконструкцији и доградњи водоводне мреже у оквиру пројекта „Вода за инвестиције“ 

Сокобања ЈН 12/19, у оквиру којих су  постављена следећа питања: 

1. „Predmerom i predračunom radova u ulicama 27. Mart, Miladina Živanovića i Vojvode 

Mišića predviđeno je povezivanje kućnih priključaka, međutim zbog različitih dimenzija 

cevi i njihovih dužina koje se ugrađuju u tim ulicama,  ne moze se utvrditi tačan broj 

povezivanja, pa je potrebno precizirati broj priključaka sa dimenzijama povezivanja iz 

predmera i predračuna“  

2. „ Molim vas za pojašnjenje u vezi javne nabavke br12/19 Radovi na rekonstrukciji PPV 

Carina i rekonstrukcija vodovoda, Dodatni uslovi 2 Poslovni kapacitet, način dokazivanja 

Potvrda naručioca, da li se uz Potvrdu prihvata Izjava člana grupe ponuđača da nije izvodio 

radove po ugovoru, i nema situaciju i ugovor prema nosiocu grupe ponuđača koji je izveo 

sve radove po ugovoru sa Naručiocem. “ 

Комисија за јавну набавку је дана 22.03.2019. године, размотрила постављено питање и на 

основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације 

/појашњења, на постављенa питањa: 

 

Одговор на питање бр. 1. 

 

Позиције повезивања кућних прикључака су одређене према пречнику кућног прикључка и 

водомера и тако је дата и количина, укупан број кућних прикључака без обзира на пречник 

цеви на који се повезује. 

Јединична цена треба да буде формирана на основу пречника прикључка и водомера, а однос 

броја прикључних огрлица по пречнику је сразмеран учешћу дужине цеви по пречнику у 

укупној дужини цевовода по посматраној улици и тако га треба калкулисати. Тамо где је дат 

један прикључак треба га предвидети на већој цеви. 

Одговор на питање број 2. 

 

Наручилац ће као доказ прихватити Изјаву члана групе понуђача да није изводио радове по 

уговору за ту набавку  и нема ситуацију и уговор према носиоцу групе понуђача, али је 

понуђач дужан да уз изјаву достави и споразум групе понуђача за ту јавну набавку, а 

Наручилац може додатно тражити, од наручиоца код кога је уговор извршен, податке о томе 

да ли је члан конзорцијума изводио радове. 

 



Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

         Комисијa за јавну набавку с.р. 

 

  


