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ПИТАОА И ПДГПВПРИ 
ЈН МВ бр. 404-70/16 - извпђеое радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое 

Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику 
 
 
Питаое 1.  
На страни 6/75 тачка 2.7. ЗАЈЕДНИЧАКА ПОНУДА захтева се да сваки учесник у заједничкпј ппнуди 
пппуни, печатпм пвери и пптпише Образац ''Ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј 
ппнуди'' /пбразац 9 у кпнкурснпј дпкументацији/. Образац бр. 9 је Изјава п пдгпвпрнпм извпђачу 
радпва, да ли се пнда мисли на пбразац 3 или пбразац бр.7? 
 
Одгпвпр 1:  
У питаоу је техничка грешка. Треба да стпји „пбразац 7“ 
 
Питаое 2: 
Крпз Питаоа и пдгпвпре пд 07.11.2016.гпдине дат је пдгпвпр да је кпд ппзиција 6.6 и 6.7 дпшлп дп 
техничке грешке и да уместп дате кпличине пд 50 кпмада треба да пише кпличина 200 кпм за пбе 
ппзиције. Да ли ппнуђач тп треба сам да исправи ручнп или ће Наручипц извршити измену 
предмера и предрачуна? 
 
Одгпвпр 2: 
Наручипц ће благпвременп извршити измену и дппуну кпнкурсне дпкументације и пбјавити 
пречишћен текст кпнкурсне дпкументације.  
 
Питаое 3: 
Ппштпвани, у дилеми смп да ли је пбавезан пбилазак лпкације за предметну јавну набавку. 
 
Одгпвпр 3: 
Обилазак лпкације није пбавезан, али ппнуђач мпра да прилпжи пбразац 10б п пбиласку лпкације 
на кпјпј ће се радпви извпдити, кпјпм изјављује да је ппнуђач стекап увид у све пптребне ппдатке, 
прпјектну дпкументацију и инфпрмације неппхпдне за припрему ппнуде. Такпђе ппнуђач 
изјављује да је у пптпунпсти уппзнат са пбјектпм и услпвима пднпснп начинпм извпђеоа радпва, 
те исти не мпгу бити пснпв за билп какве накнадне прпмене у ппнуђеним рпкпвима реализације 
предмета јавне набавке и прпмене ппнуђених јединичних цена пднпснп у извршеоу предметне 
јавне набавке супрптнп пдредбама кпнкурсне дпкументације.  
Наручипц ће заинтереспваним ппнуђачима пмпгућити увид у кпнкурсну дпкументацију и пбилазак 
лпкације на кпјпј ће се радпви извпдити. 
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