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Број: 01-01-36/2018._13 

Датум:07.09.2018.  

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОТЛОВА 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ''ДРУГИ ОКТОБАР'', ВРШАЦ 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01-01-36/2018. 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку 

јавне набавке: Набавка котлова за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац, редни број набавке 01-01-

36/2018. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересованo лицe у поступку јавне набавке: Набавка котлова за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац, 

редни број набавке 01-01-36/2018. обратила су се дана 05.09.2018. Наручиоцу са захтевом број 01-01-

36/2018._12 путем електронске поште,за појашњењем у вези са припремањем понуде.  

 

Питањe заинтересованог лица  

 

1. U vezi predmetne javne nabavke u DODATNIM USLOVIMA kod POSLOVNOG KAPACITETA traži se, 

između ostalih, i da ponuđač poseduje važeći sertifikat ISO 22301-sistem menadžmenta kontinuitetom 

poslovanja. 

Pitanje 1. 

Da li vi kao Naručilac posedujete ISO 22301-sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja i u tom kontekstu 

tražite da i ponuđač ima sertifikat pomenutog standarda ? 

Pitanje 2. 

Ukoliko vi ne posedujete sertifikat u kakvu ste vezu stavili standard ISO 22301-sistem menadžmenta 

kontinuitetom poslovanja sa predmetom javne nabavke ? Ako vi znate u kakvoj je vezi pomenuti standard i 

predmetna javna nabavka, molimo da nam je pojasnite.  

Одговор Наручиоца 

 

 Наручилац је извршио измену Конкурсне документације у Поглављу III/Конкурсне 

документације / УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ,додатни услови. 

У вези са наведеном изменом Наручилац је извршио измене Конкурсне документације у свим 

деловима/Поглављима на које се измена односи и објавио пречишћени текст, у ком тексту је видно 

обележити измене. 

У вези са наведеном изменама Наручилац је извршио измене Конкурсне документације и истовремено 

објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца пречишћени текст, у ком тексту је 

видно обележио измене 05.09.2018. 

 
Рок за подношење понуда остаје непромењен 14.09.2018. до 10.00 часова сходно члану 63. став 5.ЗЈН. 
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