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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ број 5 
Јавна набавка радова на реконструкцији инфраструктурних капацитета на 
подручју станице Београд ранжирна за потребе формирања контејнерског 

терминала,у отвореном поступку ЈН 20/2018 
 

Потенцијални Понуђач је поставио питања и у целости их наводимо: 
 
Питање 1:  

 
 Molimo vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:  
1. Dodatni uslovi i način dokazivanja ispunjenosti dodatnih uslova strana 333 konkursne 
dokumetacije-red.br. 1 da raspolaže neophodnim finasiskim kapacitetom u koloni dodatni 
uslovi-uslov je da ponuđač u poslednjih 12 meseci koje predhode mesecu u kom je 
objavljen poziv za podnošenje ponuda nije bio u blokadi a u koloni način dokazivanja da 
ponuđač nije u blokadi 12 meseci /izveštaj obonitetu/ pa ako izveštaj o bonitetu ne sadrži 
podatke o blokadi,onda može može potvrda da nije bio u blokadi 6 meseci koju izdaje 
Narodna banka Srbije,Prinudna naplata-Kragujevac.Nije nam jasno koji je uslov ispravan 
kada se jednostavno ispunjava Potvrdom o broju dana nelkvidnosti/12 meseci-dodatni 
uslovi/koju izdaje Narodna banka Srbije-odeljenje Kragujevac koja se izdaje elektronski ? 
U vezi sa prethodno navedenim, smatramo da je uslov bez ijednog dana blokade 
diskriminušući, te predlažemo da dozvolite razuman i prihvatljiv broj dana nelikvidnosti 
firme.  
 
Одговор Комисије:  
Комисија остаје при условима наведеним у Конкурсној документацији. 
 
Питање 2:  
2. Dodatni uslovi i način dokazivanja ispunjenosti dodatnih uslova strana 334 konkursne 
dokumetacije-red.br.2 stoji da raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom i to da je u 
predhodnih 5 godina (2013,2014,2015,2016 i 2017) ponuđač uspešno izveo radove na 
izgradnji železničke saobraćajnice u vrednosti minimum 1.000.000.000dinara pošto u 
predmeru –predračunu radove na gornjem stroju izvodi investitor , da li ponuđač gore 
navedene dodatne uslove treba da ispuni sa uspešno izvedenim radovima na izgradnji 
železničke saobraćajnici-donji stroj ?  
 
Одговор Комисије:  
Односи се на пословне капацитете – у спешно изведени радови на доњем строју 
 
 
 



 

 

Питање 3:  
3. Neophodni tehnički kapacitet –obrazac 13 pošto ponuđač ne nudi radove na gornjem 
stroju/izvodi investitor / smatramo da nam za ostale radove nije potrebna sledeća 
mehanizacija:dvoputi bager 3 kom,motorna drzina 3 kom,plato vagoni 8 kom i radna 
pltforma 3 kom /za nju postoji adk.zamena teletender ili kamion sa hidrauličnom korpom/?  
 
Одговор Комисије:  
Комисија остаје при условима наведеним у Конкурсној документацији. 
 
Питање 4:  
4. Neophodni tehnički kapacitet – obrazac 13 Konkursne dokumetacije molimo da nam 
preciznije tehnički opišete-razjasnite sledeću mehanizaciju: šta je kobinovana ploča 
,koliko utovarivača i kog kapaciteta, finišer koje radne širine,bager koje težine, valjak koje 
težine,mikser koje nosivosti i pumpa za beton kog kapaciteta ?  
 
Одговор Комисије: 
Комисија ће одговор објавити накнадно. 
 
Питање 5:  
5. Neophodni kadrovski kapacitet – strana 335 Konkursne dokumetacije: molimo da nam 
objasnite količinu od 22 elektromontera prema predmeru radova taj broj je nesrzmeran 
kolčini radova/nije potrebno više od 10 elektromotera/,isto tako smatramo da nam nisu 
potrebni vozači TMD-a pošto ne nudimo gornji stroj/izvodi investitor/ ? 
 
Одговор Комисије:  
Возачи ТМД су потребни за радове на контактној мрежи 
 
 

 
Комисија за јавну набавку бр. 20/2018 

 


