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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације у отвореном поступку јавне 
набавке услуга– ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 
У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ, Бр. XI-13-404-198/2017 

 
 

   Наручилац је дана 10.10.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним 
појашњењем везано за конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке услуга– 
ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ 
ПЕРИОДУ,  Бр. XI-13-404-198/2017, које гласи: 
 
„ У конкурсној документацији захтевате да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: да је 
понуђач у периоду од јануара 2014. године закључно са децембром 2016. године извршио услуге на 
редовном одржавању јавних путева у зимском периоду у вредности од 85.000.000,00 динара без ПДВ-а 
(збирно за све три године). 
С обзиром да је годишњи обим посла на зимском одржавању путева и улица у Панчеву 25.000.000,00-
30.000.000,00 динара и да сте претходни поступак обуставили јер нисте примили ниједу понуду, а 
претпоставка је да је разлог томе баш пословни капацитет који је нереално велики, сматрамо да би било 
непоходно смањити тај услов на реални ниво. 
Такође сматрамо да тако великим условом пословног капацитета стављате у неравноправан положај 
понуђаче и фаворизујете понуђача који једини може да испуни постављени услов у Панчеву. 
Молимо вас да узмете у обзир наш предлог за смањење услова пословног капацитета јер ћемо у 
супротном бити принуђени да тражимо мишљење Комисије за заштиту права понуђача у поступцима 
јавних набавки “ 

 
 
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор: 
 
 
1. Наручилац уважава примебде потенцијалног Понуђача, те ће изменити конкурсну документцију у       
делу – Додатни услови, Финансијски и Пословни капацитет. 
Комисија Наручиоца је измењену вредност пословног капацитета ускладила са вредностима које су се 
понављале у последњих 6 година, као и са процењеном вредношћу предметне јавне набавке. 
Сходно извршеној корекцији пословног капацитета учињена је и корекција финансијског капацитета. 
Комисија Наручиоца ће Измене конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца.  
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