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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 одговоре на

Ваше питање: 

 
Otvoreni postupak za javnu nabavku dobara01/2019
1.Hrana,piće,duvan i srodni proizvodi
 
Pitanje: 
 
U konkursnoj dokumentaciji kao uslov za učešće potrebno je dostaviti 
izvod iz bilasa stanja overen od strane Agencije za privredne registre.
   Da li je neophodno da bude overen od strane APR
dokument punovažan bez pečata? 

 
Одговор: 

У конкурсној документацији као услов за
биланса стања који не мора бити оверен од стране Агенције за привр

 

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 19.06.2019.  године, у складу са чланом 63. 
2., достављамо Вам одговоре на: 

Otvoreni postupak za javnu nabavku dobara01/2019 
1.Hrana,piće,duvan i srodni proizvodi 

U konkursnoj dokumentaciji kao uslov za učešće potrebno je dostaviti  
izvod iz bilasa stanja overen od strane Agencije za privredne registre. 

Da li je neophodno da bude overen od strane APR-a,sa obzirom  da je  
 

документацији као услов за учешће потребно је доставити И
биланса стања који не мора бити оверен од стране Агенције за привредне регистре.
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e од 1.1. до 1.9 за ЈН 

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

године, у складу са чланом 63. 

учешће потребно је доставити Извод из 
едне регистре. 
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