
СЛУЖБА  НАБАВКЕ
Телефон и факс: 011/3950-847
07-04 бр. 1/6
05.03.2015. године године

Предмет: Достава одговора Комисије за јавну набавку број 07-02 бр 1-2015/2

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку радова – Радови
на уградњи лифта на Факултету организационих наука број 07-04 бр 1-2015, на питање
потенцијалног понуђача од 02.03.2015. године.

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука www.fon.bg.ac.rs
линк тендери и Порталу за јавне набавке.

 С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку формирана решењем декана,
број:07-02 бр. 1-2015/2
од 19.02.2015. године

Достављено : 

- Свим потенцијалним понуђачима за које 
постоји доказ да су преузели конкурсну документацију

СЛУЖБА НАБАВКЕ

Комисија за јавну набавку радова  – Радови на уградњи лифта на Факултета

Јове Илића 154, 11000 Београд, Србија, Тел.: (011) 3950-800, Факс: (011) 2461-221
ПИБ: 100383934, Матични број: 07004044, Текући рачун: 840-1344666-69

Е пошта: dekanat  @  fon  .  bg  .  ac  .  rs; Посетите: www.fon.bg.ac.rs

mailto:dekanat@fon.bg.ac.rs


организационих наука број 07-04 бр 1-2015

Београд, 05.03.2015. године

Предмет:
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

 Дана  02.03.2015. године примљенa  су питања потенцијалног  понуђача  следећег
садржаја: 

   „Да  ли  је  за  доказивање  пословног  капацитета  довољно  доставити  списак
изведених  радова,  копију  уговора,  оверене  окончане  ситуације  и  изводе  банке  о
извршеним  уплатама  по  окончаним  ситуацијама  или  је  уз  све  то  неопходно
достављање и потврде оверене од стране наручиоца (образац 9.)?“

Одговор

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из 
конкурсне документације.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се
сматра неисправном. 

Обзиром да је   приликом састављања конкурсне документације учињена штампарска
грешка, у прилогу се даје измењени образац број 9 –Потврда наручилаца (инвеститора)
о реализацији закључених уговора, који чини саставни део конкурсне документације.

Образац бр. 9 
______________________________________________    
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   Назив и адреса Инвеститора:
                                                                                           ________________________________
                                                                                                             Пун назив Понуђача 
 
                                                                                           ________________________________
                                                                                                            седиште Понуђача 
У складу са чл.77. („Службени гласник РС” бр. 124/12) издаје се
 

П О Т В Р Д А  НАРУЧИЛАЦА (ИНВЕСТИТОРА)
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Овим  потврђујемо  да  је  ___________________________________________________(Назив  и
седиште  понуђача),   реализовао   уговоре   закључене  са_______________________________
______________________(Назив и седиште инвеститора) у претходне   3 годинe (2012, 2013,
2014. година) који су предмет јавне набавке. 

Ред. бр. Објекат-предмет уговoра Број и датум
уговора

Број и датум
окончане
ситуације

Износ
извршених

радова

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Контакт особа  инвеститора________________________________телефон _________________
Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________
ради учествовања  у поступку јавне набавке.
*УЗ  ПОТВРДУ  ОБАВЕЗНО  ПРИЛОЖИТИ  КОПИЈЕ  УГОВОРА  СА  ОКОНЧАНОМ
СИТУАЦИЈОМ ПО ТОМ УГОВОРУ (САМО КОРИЦЕ СИТУАЦИЈЕ - ПРВУ И ПОСЛЕДЊУ
СТРАНУ ) ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ И ЗА СВАКОГ НАРУЧИОЦА ПОСЕБНО.*
У  случају  више  референтних  наручилаца  потврду  ископирати  у  довољном  броју
примерака.

                                                                                                      Овлашћено лице инвеститора
                                                                                                      ___________________________
                                                                                                ( Пуно име и презиме и функција)

                                              М.П. ( Инвеститора)                ______________________________
                                                                                                Потпис овлашћеног лица инвеститора
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