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Број: 5.2-34224       

Датум: 03.12.2013.      
 

 

 

 

Предмет: додатна појашњења бр. 2 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 02.12.2013. године у 14:53 часа добио захтев за додатним појашњењима 

конкурсне документације путем електронске поште од потенцијалног понуђача. 

Наручилац је истог дана у 15:02 потврдио пријем захтева електронским путем. Овим 

путем Наручилац даје одговоре на постављена питања у законом предвиђеном року.  

 

 

  

Питањe: 

 

,,Да ли чланови групе понуђача који заједнички подносе понуду, могу Наручиоцу 

појединачно испостављати рачуне за  део радова  који су извели и сходно томе уплате по 

испостављеном рачуну примати на свој текући рачун? Наведени начин испостављања 

рачуна и уплате на текуће рачуне чланова групе понуђача, ближе ће се одредити 

Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке. ,, 

 

 

Одговор: 

 

Подношење понуде, Споразум о заједничком извршењу набавке и начин плаћања одређен 

у том споразуму, нису предмет I фазе квалификационог поступка предметне јавне набавке, 

конкурсне документације у овој фази поступка и додатних појашњења у вези са 

припремом пријаве. 

 

Без обзира на наведено, обавештавамо вас да ће група понуђача, ако истој буде призната 

квалификација у овог фази квалификационог поступка, бити у обавези да као саставни део 

понуде у II фази квалификационог поступка достави Споразум о заједничком извршењу 

набавке, који ће се међусобно и према Наручиоцу обавезати на заједничко извршење 

набавке, а који ће обавезно садржати податке прописане члан 81. став 4. Закона о јавним 

набавкама, а између осталог и податке о рачуну на који ће бити извршено плаћање.  
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С тим у вези, испостављање појединачних рачуна од стране чланова групе понуђача и 

вршење уплате на различите рачуне чланова групе понуђача неће бити дозвољено за 

предвиђање у Споразуму, нити могуће по закључењу Уговора у II фази квалификационог 

поступка.  

 

 

С поштовањем 

 

 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             

                   Комисија за јавне набавке 

 

 


