
Наручилац: Јавно предузеће “Водоканал” Бечеј 
Адреса: Данила Киша 8/а, Бечеј 
Број: ЈН I-3/16 
Датум: 26.10.2016.године 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 68/2015), а 
поводом захтева за појашњењем конкурсне документације број ЈН I-3/16, у поступку 
јавне набавке добара – Горива, уља и мазива, број ЈН I-3/16, Комисија за јавне 
набавке доставља тражене одговоре поводом конкурсне документације на начин 
како следи: 
 
 
Питање број 1: „Довољан технички капацитет: Обавезно да има бар једну 
бензинску пумпу у седишту Наручиоца нa кojoj имajу гoривo трaжeнo у пaртиjи зa 
кojу пoднoсe пoнуду, односно бар једну бензинску пумпу кругу од 50 км од седишта 
Наручиоца за гориво - Евро - БМБ 98. “ 
Изјава понуђача потписана и оверена печатом, да поседује адекватне капацитете. 
 
Молим за појашњење, обзиром да је Јавна набавка расписана за набавку евро 
дизела какве везе има да ли на бензинској станици има Евро - БМБ 98?“ 
 
 
Одговор број 1: С обзиром на расписани предмет јавне набавке, Наручилац 
констатује да је дошло до техничке грешке приликом израде конкурсне 
документације те ће се у конкурсној документацији, у оквиру тачке 4. Услови за 
учешће из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова, на страни 19, дати додатни услов у погледу техничког 
капацитета изменити тако да гласи:  „Довољан технички капацитет: Обавезно да има 
бар једну бензинску пумпу у седишту Наручиоца нa кojoj имajу гoривo трaжeнo у 
пaртиjи зa кojу пoднoсe пoнуду“.  
 
 
Питање број 2: Да ли је неопходна или може без гаранције за озбиљност понуде? 
 
 
Одговор број 2: С обзиром да је са првим изменама конкурсне документације у 
датом поступку јавне набавке број ЈН I-3/16, Наручилац избрисао потребу 
достављања средства финансијског обезбеђења – менице као гаранције за 
озбиљност понуде, дато средство није потребно доставити ни у овом, поновљеном, 
поступку.  
 
 
                                                                                                                  
                                                                        Комисија за јавну набавку ЈН I-3/16 
 
 
 
* документ је важећи без потписа и печата 


