
 

 

Питање 1: Молимо Вас да нам потврдите да ће се понуда сматрати исправном ако 
понуђач у склопу своје понуде достави оснивачки акт са свим изменама у неовереној 
фотокопији.  

Одговор: Потврђујемо.  

Питање 2: У случају заједничке понуде образац 3.1. молимо Вас да нам потврдите да ће 
понуда бити исправна уколико се наведени образац достави у једном примерку са збирним 
подацима и исти потпишу и овере сви учесници заједничке понуде?  

Одговор: У конкурсној документацији не постоји образац 3.1. на који сте се позвали.  

У конкурсној документацији, на страници бр. 14 и 15, као и у Обрасу за оцену 
испуњености услова из члана 44. ЗЈН, на страници бр. 20 - 26 конкурсне документације, 
јасно је дефинисано на који начин се достављају захтевани обрасци и остали докази о 
испуњености услова у случају подношења заједничке понуде.  

Питање 3: Молимо Вас да нам дефинишете уколико понуђач учествује за све партије да 
ли се образац 10 – кадровски капацитет доставља за сваку партију посебно или се исти 
доставља у једном примерку без обзира за колико партија понуђач доставља понуде?  

Одговор: Уколико један понуђач подноси понуду за све партије, може доставити Образац 
10 - кадровски капацитет у једном примерку за све партије, или може доставити Образац 
10 за сваку партију посебно, али у сваком случају мора минимално навести онај број и 
структуру радника које је наручилац захтевао конкурсном документацијом.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац 10 попуњавају, печатирају и 
потписују одвојено, и подносе у склопу заједничке понуде.  

Питање 4: Да ли се захтевани докази за кадровски капацитет умножавају за сваку партију 
посебно или то није потребно?  

Одговор: Понуђач није у обавези да захтеване доказе за кадровски капацитет умножава за 
сваку партију посебно, већ може доставити један комплет доказа за све партије за које 
подноси понуду.  

Питање 5: Због преобилне документације молимо вас да нам потврдите да ће понуда бити 
исправна уколико се достави у два регистратора међусобно повезана и означена на 
захтеван начин? 
 


