
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Нови Сад 

признавање квaлификацијe – радови бр. 32/13-С 

 

Број:5.2-4761                                         

Дана:24.02.2014.                                                           

                                    

 

 

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 20.02.2014. године у 12,42 часова добио захтев за додатним 

појашњењима конкурсне документације путем електронске поште од потенцијалног 

понуђача. Наручилац је истог дана у 12,53  потврдио пријем захтева електронским путем. 

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

 

Питање гласи: 

 

,,Вашим документом број 5.2-4002/1 од 14.02.2014. године обавестили сте потенцијалне 

понуђаче о измени конкурсне документације, којом као додатни услов захтевате од 

понуђача или групе понуђача да поседују једно од лиценци И071Г3 или И073Г3. 

Како дана 14.02.2014. године обавештење није било доступно понуђачима на Вашем сајту, 

а у понедељак је био државни празник, већина понуђача је за ову измену сазнало у уторак 

18.02.2013. године што је само 7 дана пре истека рока. 

Сматрамо да је измена коју сте дефинисали веома велика и битна и да захтева да 

продужите рок за подношење понуда под новим условима, како би понуђачи могли да се 

реорганизују и спреме документацију. 

 

  ПИТАЊА ГЛАСЕ: 

1. Да ли  ћете под наведеним околностима да одобрите продужење рока за подношење 

пријава у квалификационом поступку?,, 

 

Одговор: 

 

 

Измена и допуна конкурсне документације је урађена сходно одредбама члана 63. Закона 

о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и објављена је на Порталу јавних 

набавки 14.02.2014. у 14,31 часова и на интернет страници Наручиоца, те стога нису тачни 

Ваши наводи да наведене измене нису биле доступне понуђачима. 
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Рок за подношење понуда је 25.02.2014. године до 10,00 часова на адреси Масарикова 17, 

Нови Сад. 

 

 

 

С поштовањем 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             

                   Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 


