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 Предмет: Одговор на питање потенијалоног понуђача упућеног путем електронске 

поште (маila) дана 121.06.2013. године за јавну набавку велике вредности водомера и 

резервних делова за водомере обликоване у две партије  у отвореном поступку јавне 

набавке број 10/13-С 

 

 Поштовани, 

 

Дана 21.06.2013. године у 11,13 часова упутили сте нам путем електронске поште питање 

везано за јавну набавку велике вредности водомера и резервних делова за водомере 

обликоване у две партије  у отвореном поступку јавне набавке број 10/13-С. 

 

Питање гласи :  

,, Молимо Вас да нам дате објашњење у вези депонованих потписа од стране пословне 

банке који не сме бити старији од 30 дана. 

 

Питање: 

 

1. Да ли то значи да потписници морају поново депоновати потпис у банци или банка 

може издати већ депоноване потписе са датумом издања новог депо картона. ( НПР:  

Депо картон је потписан 18,01,2008 године а банка изда копију на данашњи дан са 

оргинал печатом банке  и датумом да је депо картон веран оригиналу).,, 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 

124/2012), достављамо Вам у законском року одговор на постављен питање: 

 

1. У тачки 2.19 Средства финансијског обезбеђења Конкурсне документације 

између осталог стоји да: 

,,Депоновани потпис од стране пословне банке не сме бити старији од 30 дана од 

дана предаје менице.,, 

 

То значи да понуђачи треба да доставе депо картон са потписима чија овера картона од 

стране пословне банке не може бити старија од 30 дана од дана предаје менице, односно не 

морају се поново депоновати потписи, већ пословна банка оверева својим печатом и 

потписом да су потписи на достављеном депо картону и даље важећи. 

 

 С поштовањем 

 

 Доставити:    ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

-Наслову                     Комисија за јавне набавке 

-Служби јавних набавки 

-Архиви        


