
  
Број: 01-637-4/18 
Дана: 15.06.2018. године 
К У Л А, М.Тита 99 
 
ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације
набавку намирница  ЈН ОП 1/18

Поводом Вашег писмено
информације или појашњење конкурсне документације за јавну набавку намирница ЈН ОП 
01/18, примљењеног дана 15.06.
Вам одговоре на : 

Ваше питање: 
PREDMET: ZAHTEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMA U VEZI SA PRIPREMANJEM 
            PONUDE JN broj: 01/2018
 
Na strain 16. Konkursne dokumentacije pod tačkom 9. Kao dodatni uslov tražite_
 
„Да над понуђачем  није покренут поступак стечаја или ликвидације
предходни стечајни поступак, до момента 
предметну набавку.“ 
A kao dokaz tražite: 
Потврда  Агенције за привредне регистре
издата после објављивања Позива за достављање понуда
Напомена:  
У случају да  понуду подноси група понуђача, овог услова сви доказују самостално.
Ако понуду подноси, предузетни
Писмену Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
њим   није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно предходни стечајни 
поступак, до момента објављивања Позива за достављање понуда.
 

        

: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

Појашњење Конкурсне документације за партијe од 1.1. до 1.9 за
ЈН ОП 1/18 

Поводом Вашег писменог, електронским путем достављеног дописа за
појашњење конкурсне документације за јавну набавку намирница ЈН ОП 

.06.2018.  године, у складу са чланом 63. став 2., достављамо 

ZAHTEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMA U VEZI SA PRIPREMANJEM 
PONUDE JN broj: 01/2018-OP 

Na strain 16. Konkursne dokumentacije pod tačkom 9. Kao dodatni uslov tražite_
није покренут поступак стечаја или ликвидације

ходни стечајни поступак, до момента објављивања Позива за достављање понуда за 

Агенције за привредне регистре или другог надлежног органа, која мора бити 
издата после објављивања Позива за достављање понуда за предметну набавку.

У случају да  понуду подноси група понуђача, или понуђач са подизвођачемовог услова сви доказују самостално. 
редузетник или  физичко лице- они не достављају ова доказ  већ 

дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно предходни стечајни 

поступак, до момента објављивања Позива за достављање понуда. 

 

e од 1.1. до 1.9 за 

достављеног дописа за додатне 
појашњење конкурсне документације за јавну набавку намирница ЈН ОП 

године, у складу са чланом 63. став 2., достављамо 

ZAHTEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMA U VEZI SA PRIPREMANJEM  

Na strain 16. Konkursne dokumentacije pod tačkom 9. Kao dodatni uslov tražite_ 
није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 

објављивања Позива за достављање понуда за 

или другог надлежног органа, која мора бити 
за предметну набавку. 

понуђач са подизвођачем испуњеност  
они не достављају ова доказ  већ 

дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да над 
није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно предходни стечајни 



PITANJE: 
Ukoliko Ponuđač nastupa samostalno, da li je kao dokaz za ovaj uslov dovoljno dostaviti 
PISMENU IZJAVU ILI JE POTREBNO DOTAVITI POTVRDU AGENCIJE ZA 
PRIVREDNE REGISTRE? 
   Одговор: 

За партијe од 1.1. до  1.9. за набавку намирница  ЈН ОП 01/18 довољно је доставити 
писану изјаву на начин како је предвиђено у конкурсној документацији у додатним 
условима под тачком 9 и за понуђаче који наступају самостално.. 
НАПОМЕНА: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗА  КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
НАРУЧИЛАЦ  ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ.   


