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        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радова –Адаптација првог спрата и фасаде радионице и 

продајног простора „Аутокућа“ доноси  

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 
 

1. Питање: 

Да ли ће наручилац прихватити понуду са старим обрасцима или је потребно да исте 

заменимо у нашој понуди“ Дадатно нам компликује ситуацију  потврду од предходног 

наручиоца за доказивање референце коју треба поново слати на оверу. 

 

 

Одговор наручиоца: 

 

 Наручилац  ће прихватити понуду на „старим“ обрасцима за доказивање референци које сте 

приложили  у Вашој понуди. 

 

2. Питање: 

 У случају да не прихватите  старе обрасце да ли нове можемо доставити у виду „Допуне 

понуде“      

 

Одговор наручиоца : 

 На страни 89 од 102 конкурсне документације пише: 

 

„У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град  Кикинда, Трг српских 
добровољаца 12, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку Адаптација првог спрата и фасаде радионице и продајног 
простора „Аутокућа“ Јн 56/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку Адаптација првог спрата и фасаде радионице и продајног 
простора „Аутокућа“ Јн 56/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку Адаптација првог спрата и фасаде радионице и продајног 
простора „Аутокућа“ Јн 56/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Адаптација првог спрата и фасаде радионице и 
продајног простора „Аутокућа“ Јн 56/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.“ 
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