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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације
ОП 01/2019 – Храна, пиће, дуван и сродни производи

 

Поводом Вашег писмено
информације или појашњење конкурсне документације за ЈН ОП 
дуван и сродни производи, примљ
став 2., достављамо Вам одговор

Ваше питање: 

 
Poštovani,             

Zamoliću za pojašnjenje konkursne dokumentacije JN broj 01/2019 za partiju

Da li je prihvatljiva potvrda o blokadi

Одговор: 

У конкурсној документацији 
услови стоји у напомени следеће:

 Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен 
ЗЈН и овом конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци 

 Уолико наручилац, на наведеним интернет страницама надлежних органа, не 
пронађе наведене податке на које се понуђач позива да су на тој адреси доступни, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву, а понуђач преузима на 
себе потпуну моралну, материјалну и кривичну одговорност за давање нетачних 
података из ове тачке. 
 

НАПОМЕНА: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗА  КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
НАРУЧИЛАЦ  ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ.   

        

: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

Појашњење Конкурсне документације за партијe од 1.1. до 1.9 за
Храна, пиће, дуван и сродни производи 

Поводом Вашег писменог, електронским путем достављеног дописа за
појашњење конкурсне документације за ЈН ОП 01/2019 

, примљеног дана 02.07.2019.  године, у складу са чланом 63. 
2., достављамо Вам одговор на: 

Zamoliću za pojašnjenje konkursne dokumentacije JN broj 01/2019 za partiju

Da li je prihvatljiva potvrda o blokadi  sa sajta NBS koja je javno dostupna ?

документацији иза табела у којима су педвиђени обавезни и додатни 
стоји у напомени следеће: 

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
Уолико наручилац, на наведеним интернет страницама надлежних органа, не 
пронађе наведене податке на које се понуђач позива да су на тој адреси доступни, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву, а понуђач преузима на 

моралну, материјалну и кривичну одговорност за давање нетачних 

НАПОМЕНА: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗА  КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
НАРУЧИЛАЦ  ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  

 

e од 1.1. до 1.9 за ЈН 

електронским путем достављеног дописа за додатне 
2019 - Храна, пиће, 

године, у складу са чланом 63. 

Zamoliću za pojašnjenje konkursne dokumentacije JN broj 01/2019 za partiju  1.6 .Hleb . 

sa sajta NBS koja je javno dostupna ? 

обавезни и додатни 

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет 

Уолико наручилац, на наведеним интернет страницама надлежних органа, не 
пронађе наведене податке на које се понуђач позива да су на тој адреси доступни, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву, а понуђач преузима на 

моралну, материјалну и кривичну одговорност за давање нетачних 

НАПОМЕНА: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗА  КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
НАРУЧИЛАЦ  ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  


