
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Председник општине 

Број:404-40/13-02 

31. мај 2013. године; 

Ч а ј е т и н а 

 

А.Д. ПУТЕВИ ЧАЧАК 

  

                                          Чачак, 

                                               Ул. 600 број 2 

                                                

 ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације, 

                    за ЈНВВ број 71/13; 

 

 Поштовани, дана 29. маја 2013. године доставили сте нам захтев за појашњење 

конкурсне документације за јавну набавку број 71/13 – Летње одржавање путева који су 

изузети из мреже државних путева. 

 

 Имајући у виду да се не може унапред утврдити количина свих потребних услуга за 

којима ће се јавити потреба током периода одржавања наведених путева то наручилац није у 

могућности да прецизира тачне количине услуга. С тим у вези наручилац и тражи од 

понуђача да наведе јединичне  цене и  на основу истих бира најповољнију понуду. Приликом 

закључења уговора изабрани понуђач ће испостављати фактуре за стварно пружене услуге, а 

наручилац ће исте платити само до износа процењене вредности јавне набавке. Процењена 

вредност јавне набавке је 27.345.000,00 динара (двадесет седам милиона триста четрдесет пет 

хиљада динара).  

 Укупна цена представља збир свих јединичних цена из предмера и предрачуна. 

 Наручилац је направио грешку у сачињавању система бодовања, тако да ће понуђена 

цена носити 70 бодова, а референтна листа 30. Што се тиче минималне техничке 

опремљености, она се сматра условом за учешће у поступку, тако да неће бити бодована, већ 

ће сви понуђачи који испуњавају техничке услове моћи да учествују, док ће понуде оних који 

не располажу минималном техничком опремљеношћу бити одбијене. 

 Потврда о изведеним радовима мора бити приложена на обрасцу наручиоца из 

конкурсне документације. 

 Потврда са стране 40. конкурсне документације биће објављена у изменама и 

допунама конкурсне документације, најкасније до 1. јуна 2013. године, тако да ћете моћи да 

је преузмете. 

 Путни правци за одржавање: 

- Р-253 Крст – Рибница, стационажа 0+000-6+000 

-Р-228 Љубиш- Стража, стационажа 16+700-20+700 

-Р-252 Палисад – железничка станица Семегњево, стационажа 0+000-14+000  

-Р-230 Рожанство – Гостиље – Љубиш, стацинажа 8+000-38+690. 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

           ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА, 

 

                Милан Стаматовић 


