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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку извођењa радова за реализацију Пројекта 

„Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној 

кухињи „Младост“, ЈН брoj 404-2/45Р-2019-28, одговара на питања 

заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

Питање број 3: 

У оквиру захтева за испуњење додатних услова које понуђач мора да 

испуни  

1) пословни капацитет, захтева се достављање потврде инвеститора са 

следећим прилозима: 

„Уз сваку достављену потврду приложити одговарајући број 

привремених и/или окончаних ситуација, оверених од стране инвеститора, 

односно наручиоца, које су у складу са приказаним финансијским 

вредностима у потврди/ама;“ 

Пошто окочане ситуације могу да буду обимне, молимо Вас да нам 

одговрите да ли је довољно да се уз потврду инвеститора достави прва и 

задња страна окончане ситуације, са потребним рекапитулацијама као и 

страна која потврђује број соларних колектора на о објекту, чиме би се 

недвосмислено доказао захтев који понуђач треба да испуни ? 

 

Одговор на питање број 3: 

 Понуђач може да  уз потврду инвеститора достави само прву и задњу 

страну окончане ситуације, са потребним рекапитулацијама као и стране које 

потврђује број соларних колектора на објекту, с тим да у понуди назначи да 

је због обимних ситуација доставио само изводе из ситуација. 

Уколико Комисија у конкретном случају нађе да тако достављени 

докази не доказују недвосмислено испуњеност траженог услова, затражиће 

додатна објашњења од понуђача, након отварања понуда, у фази стручне 

оцене понуда. 

 

Питање број 4: 

Да ли  писмо о намерама пословне банке за отклањање недостатака у 

гарантном року, треба да гласи на: 

Град Ниш, Kанцеларија за локални екеономски развој и пројекте, 

ул.Орловића Павла 28а, Ниш 

или на  

Град Ниш, ул.Николе Пашића бр.24 Ниш 

 

 

Одговор на питање број 4: 

Тражено писмо о намерама пословне банке за отклањање недостатака у 

гарантном року, треба да гласи на: Град Ниш, ул.Николе Пашића бр.24, Ниш.  

 


