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Датум: 17.07.2017. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке са намерпм пптписиваоа пквирнпг 

сппразума са једним ппнуђачем на перипд пд једне гпдине чији су предмет услуге, Превпз мазута 

редни брпј јавне набавке 1.2.43/2017, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним 

набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 
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2.  Na strani 33. Konkursne dokumentacije, Naručilac je predvideo Obrazac izjave o poštovanju obaveza 

iz člana 75. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama. U napomeni obrasca, Naručilac navodi „ Ukoliko 

ponudu podnosi grupa ponuđača potrebno je da se navedeni obrazac izjave fotokopira u dovoljnom 

broju primeraka i popuni za nosioca posla grupe ponuđača, kao i za svakog člana grupe pojedinačno. 

Obrazac popunjava, potpisuje i overava pečatom član grupe na koga se odnosi izjava. Ukoliko 

ponuđač delimično izvršenje nabavke poverava podizvođaču potrebno je da se navedeni obrazac 

izjave fotokopira i popuni i za ponuđača i za podizvođača“. 

Postavljamo pitanje Naručiocu, da li ovaj obrazac potpisuje i overava ovlašdeno lice svakog 

podizvođača ponaosob ili to radi ovlašdeni ponuđač za svakog od njih, odnosno da li ovlašdeni 

ponuđač sam daje ovakvu izjavu u ime svakog podizvođača posebnп? 

Одгпвпри: 

- Биће прпмеоена фпрма пбрасца пптврде купца какп би бип јаснији и дпдаћемп у 

дпдатним услпвима и ппслпвни капацитет. Наравнп да мпгу више различитих купаца да 

Вам пппуне пптврду, за Вас кап ппнуђача је битнп да испуните услпв да сте у перипду пд 

2014. дп 2016. гпдине пстварили ппслпвни капацитет у наведенпм изнпсу према једнпм 

или више различитих купаца.  

 

- Образац изјаве п ппштпваоу пбавеза из члана 75. Став 2 Закпна п јавним набавкама 

пптписује и пверава пвлашћенп лице свакпг ппдизвпђача ппнапспб и ппнуђач такп 

пптписан и пверен пбразац пд стране пвлашћенпг лица ппдизвпђача дпставља у свпјпј 

ппнуди. Другим речима, укпликп ппнуђач наступа са ппдизвпђачем, ппменути пбразац 

ппнуђач пптписује и пверава у свпје име, кппира у јпш једнпм примерку и даје 

ппдизвпђачу да пппуни и пвери у свпје име и такп два пппуоена и пверена пбрасца 

ппнуђач дпставља у свпјпј ппнуди. Укпликп ппнуђач наступа са два ппдизвпђача, пптребнп 

је да дати пбразац ппнуђач пппуни и пвери у свпје име и да искппира пбразац у јпш два 

примерка и да сваки пд ппдизвпђача пбразац пппуни и пвери у свпје име и такп даље у 

зависнпсти пд брпја ппдизвпђача. 

     Кпнкурсна дпкументација биће исправљена у складу са усвпјеним предлпзима пптенцијалнпг 

ппнуђача. Рпкпви за ппднпшеое и птвараое ппнуда неће бити меоани и пстају 01.08.2017. гпд 

дп 10:00, пднпснп 10:30 часпва. 

 

                                                                  

              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.2.43/2017 


