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Број:      88  

Датум:  02.03.2018.год. 

 Л е с к о в а ц 
 

На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених 

појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица 

 

Комисија за јавну набавку бр. 004-3/18 –  Изградња саобраћајница са пратећом 

инфраструктуром на локацији Зелене зоне у Лесковцу, даје следећи 

 

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 4 

 

Питање:   

 

У делу конкурсне документације на страни 10/69 који се односи на Испуњеност 

додатних услова – 6) Списак референтних наручиоца као услов тражи се да је 

понуђач у претходне три године (2015, 2016. и 2017. години), извео радове на изградњи 

и асфалтирању улица и путева у укупном износу од 135.000.000,00 динара, од чега 

најмање један посао у минималном износу од 45.000.000,00 динара. 

 

1. Питање гласи: Да ли су радови на Реконструкцији коловоза, тротоара и 

инфраструктуре прихватљиви као доказ о изведеним радовима, имајући у виду 

да се ради о истородним позицијама радова које су предвођене предмером и 

предрачуном радова као и то да су приликом реконструкције коловоза између 

осталог извршени радови на асвалтирању у количини од 110.000,00м
2  

тј. 

уграђено је 17.900 тона асвалтне масе? 

 

2. Питање гласи: Уколико су радови започети у 2014. години, а окончани у 2015. 

години, да ли су радови који су  изведени у 2015. год. прихватљиви као доказ о 

изведеним радовима и уколико јесу,  на који начин се доказује вредност 

изведених радова, собзиром да је у Потврди добијеној од Наручиоца наведен 

период извођењарадова јул 2014. – јул 2015. године? 

 

Одговор: 

 

1. Радови на Реконструкцији коловоза, тротоара и инфраструктуре, нису 

прихватљиви као доказ о изведеним радовима, већ само радови наведени у 

конкурсној документацији. 

 

2. Радови започети и реализовани у 2014. год., нису прихватљиви као доказ, већ 

само радови изведени у периоду  дефинисаном  конкурсном документацијом. 

 

У Лесковцу, 02.03.2018.год. 

 

                   Комисија за јавну набавку 

       

              _________________________

      


