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Дана:04.02.2014.                                                       

  

                     

                         

Предмет: додатна појашњења у I фази квалификационог поступка јавне набавке велике 

вредности за извођење радова у области водопривреде и то грађења, реконструкције, 

адаптације  и санације  мреже и објеката водовода и канализације, број 32/13-С, за коју је 

позив  за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 22.11.2013 године  

 

Наручилац је дана 04.02.2014. године у 11,37 часова добио захтев за додатним 

појашњењима конкурсне документације путем електронске поште од потенцијалног 

понуђача. Наручилац је истог дана у 11,39  потврдио пријем захтева електронским путем. 

Овим путем Наручилац даје одговор на постављено питање у законом предвиђеном року.  

 

Питање гласи: 

 

1. У конкурсној документацији пише: 

“Додатне услове – финансијски, пословни, кадровски и технички капацитет подносилац 

пријаве испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача. 

 

Да ли ова реченица значи да се кадровски , технички и остали капацитети, које има 

подизвођач, не збрајају са капацитетима подносиоца пријаве ради  испуњења додатних 

услова (кадровских, техничких)?,, 

 

Одговор: 

 

1. У тачки 3.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА конкурсне 

документације и одељку конкурсне документације ,, УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ,, у поднаслову ,, Услови које мора да 

испуни сваки подизвођач, односно члан групе подносилаца пријаве,, наведено је да 

сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1- 4 Закона, што 

доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове финансијског, пословног, 

техничког и кадровског капацитета из члана 76. Закона, подносилац пријаве испуњава 

самостално без обзира на ангажовање подизвођача. Оваква одредба значи да додатне 

услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке (све тражене капацитете) 

мора да испуни подносилац пријаве сам, односно не сабирају се капацитети које поседују 

подизвођачи.  

 

Заједно испуњавање додатних услова за учешће у предметном поступку је могуће само 

ако се поднесе заједничка пријава у складу са тачком 3.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ ГРУПЕ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ конкурсне 
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документације и одељком конкурсне документације ,, УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ,, поднаслов ,, Услови које мора да 

испуни сваки подизвођач, односно члан групе подносилаца пријаве где је наведено да 

сваки понуђач из групе подносилаца пријаве  која подноси заједничку пријаву мора да 

испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1- 4 Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним у овом одељку. Услове финансијског, пословног, техничког и кадровског 

капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу 

достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне документације. Изузетак 

представља додатни услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем блокаде 

рачуна који мора испуњавати сваки члан групе подносилаца пријаве у складу са чланом 

81. став 1. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

С поштовањем 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             

                   Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


