
Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе” Београд 

 Булевар уметности 2А 

Број: Оу. 5/135/4-2-2019 

Датум: 12.07.2019. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга – 

Техничка документација за санацију и модернизацију хидромелиорационог система Сурчинско доње 

поље - фаза 1, слив Петрац (Идејно решење и Идејни пројекат), редни број ЈН 5/135-2019 

 

 

 

ПИТАЊА: 

 

 Поштовани, 

 На страни тендерске документације 14. Табела додатни услови под тачком 1. пише да је имао исказани нето 

губитак и да у претходних дванаест месеци у коме је објављен јавни позив за предметну јавну набавку није био нити 

један дан у финансијској блокади. У табели начин доказивања пише потврда Народне банке Србије о броју дана 

неликвидности у последњих шест месеци. 

1. Да ли достављамо потврду НБС за 6 месеци или 12. 

2. Образац VI.7 стр. 28 

Колона број и датум уговора. Да ли се попуњава датум потписивања уговора или завршетак уговора односно 

окончане ситуације. Нпр уговор је потписан 2015, а завршен је 2017 да ли то можемо сматрати да је у прихватљивом 

распону 1 до три година ако ставимо напомену када је уговор завршен. 

 

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. На страни 14. Конкурсне документације, у Табели додатни услови, под редним бројем 1. 

Финансијски капацитет очигледном омашком је наведено да понуђач у циљу испуњења додатног услова 

који се тиче финансијског капацитета у претходних дванаест месеци, искључујући месец у коме је 

објављен јавни позив за предметну јавну набавку, није био нити један дан у финансијској блокади. Дакле, 

да би понуђач испунио неопходан финансијски капацитет потребно је да исти није био у блокади у 

претходних шест месеци од дана објављивања позива за подношење понуда. 

Конкурсна документација ће у том делу бити исправљена, а исправка исте биће објављена на 

Порталу јавних набавки. 

2. У обрасцу VI.7. Потврда о изведеним услугама на страни 28. Конкурсне документације, у 

колони 4. – Број и датум уговора односи се на број и датум закључења уговора. 

 

 У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама овај одговор објављује се на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници наручиоца.  

 
 

Комисија за јавну набавку 

 


