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        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. Став 1. и 3. ,  Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
број 124/12),  достављамо: 

 
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА И ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
       Број:404-31-1227/2015-III-1 
 

Предмет:  Одговори на постављена питања   у вези јавне набавке број: 27/2015 -  Услуге 
предштампе, израда коверата са повратницом, персоналну штампу, машинско инсертовање, 
уштампавање променљивих адресних података на I страни повратнице и коверте за потребе 

Одељења локалне пореске администрације Градске управе Лозница 
 
У смислу  члана 63. Став 1. И 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници наручиоца. 
ПИТАЊЕ: Којим доказним  средством понуђачи доказују  да испуњавају додатни услов – 
пословни приходи у износу од 2.000.000 динара.  
ОДГОВОР: Понуђач доставља Биланс стања и Биланс успеха или ОБРАЗАЦ БОН-ЈН.  
ПИТАЊЕ: Којим доказним средством  понуђач  доказује  да испуњава  услов  пословног 
капацитета:  
ОДГОВОР: понуђач доставља Уговоре закључене са наручиоцима за ову  врсту посла која је 
предмет јавне набавке. 
ПИТАЊЕ: Којим доказним средством  понуђач  доказује  да испуњава  услов  Техничког  И 
кадровског капацитета. 
ОДГОВОР: За једно доставно возило доставити Фотокопију саобраћајне дозволе из које се види 
власништво понуђача. Уговро о закупу или уговор о лизингу, или пописну листу на дан 
31.12.2014. 
За магацински простор: Уговор о власништву или Уговор о закупну или пописну листу на дан 
31.12.2014. 
ПИТАЊЕ: Којим доказним средством  понуђач  доказује  да испуњава  услов  кадровски 
капацитет? 
ОДГОВОР: Доказ - списак ангажованих  радника: на неодређено време,на одређено време, потписан и 
оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном одговорношћу . 
 Извод из појединачне пореске пријаве  за порез и допринос  по одбитку – односно прва страна ППП-ПД 
где је наведен укупан број  запослених, а којим понуђач доказује да располаже са 2 радника, и 
фотокопије радних књижица. 
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Измене и допуне конкурсне документације: У делу обавезни услови за учешће у 

поступку додаје се услов и то: 
Понуђач је у обавези да приликом достављања понуде достави узорак коверте која 

испуњава следеће услове наведене у Конкурсној документацији: 
Израда коверата са повратиицом, без уштампаних промеиљивих адресних података, са прозором за Бар 
кодом, влажно лепљење, за машинско инсертовање решења 
Тираж: 70.000 примерака 
Обим: 1 коверат 
Формат: Ц6/5 (114 х 229мм), са прозором за БАР-код 
Папир: ковертни бели 80 г и повратница ковертни бели 80г 
Штампа: коверат на 1 страни, 1 боја-црна; повратница једнострана 1боја црна 

       
 
 
                       Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                         

Достављено: 
-На Портал управе за јавне набавке  
-На сајт града Лознице 
- Понуђачима          
       
 


