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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР.3 
у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга- 

Праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада 
ЈНМВ-У-4/13 

 
 
Путем mail-a Наручилац је дана 29. новембра 2013. године примио захтев од потенцијалног 
понуђача којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 
набавку услуга - Праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада (шифра и редни број: ЈНМВ-
У-4/13), у оквиру којег су постављена следећа питања: 
1. Колики је обавезан број мерења по мерном месту у току једног месеца? 
2. У табели “Образац структуре понуђене цене“ у колони 1. пише “Израда месечних извештаја о 

квалитету ваздуха“ и “Израда годишњег извештаја о квалитету ваздуха“ – да ли је у питању 
штампарска грешка? 

3. Шта је у понуди потребно доставити као средство финансијског обезбеђења? 
4. Прилог број: 16, 17а, 17б и 17в - Који се обрасци попуњавају? 
5. У погледу кадровског капацитета: зашто се траже наведене струке за мерење буке? 
 
 
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку 
сачинила је додатна појашњења. 
 
Одговори: 
 
1. - мерење нивоа буке за референтне интервале у току 24 часа мерења врши се једном месечно 

на сваком мерном месту 
2. У питању је штампарска грешка те је сходно томе и конкурсна документација измењена 
3. Понуђач у оквиру своје понуде прилaжe целу конкурсну документацију са обрасцима који су 

попуњени на начин наведен у упутству за попуњавање. У оквиру своје понуде понуђач у овој 
фази доставља као средство финансијског обезбеђења попуњене изјаве о достављању 
средства финансијског обезбеђења (образац 25 и 26), а обрасце меничног овлашћења 
(образац 27 и 28) само парафира. Потписане и оверене сопствене менице, са меничним 
овлашћењима у корист наручиоца (у висини исплаћеног аванса и у висини од 10% од 
вредности понуде без ПДВ), са картоном депонованих потписа и захтевима за регистрацију 
менице код надлежне банке изабрани понуђач доставља у року од 2 дана од дана 
потписивања уговора 

4. Понуђач попуњава Прилог број: 16 (ПП Образац) по упутству на обрасцу и лепи га на лице 
коверте а ППА Обрасци (Прилог број 17а, 17б и 17в) се само парафирају и печатирају. 
ППА Обрасци се попуњавају и лепе на лице коверте у случају када се врши измена већ 
достављене понуде (Прилог број 17а), допуна већ достављене понуде (Прилог број 17б) или 
опозив достављене понуде (Прилог број 17в).  

5. Код додатних услова у погледу кадровског капацитета дошло је до техничке грешке која је 
исправљена те је сходно томе и конкурсна документација измењена. 

 
 
 Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља 
заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца www.environovisad.org.rs. 
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