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

признавање квaлификацијe – радови бр. 32/13-С 

 

Број:5.2-34458     

Датум:05.12.2013.     

        

                           

 

 

 

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 04.12.2013. године у 9:30 часа добио захтев за додатним појашњењима 

конкурсне документације путем електронске поште од потенцијалног понуђача. 

Наручилац је истог дана у 9:53 потврдио пријем захтева електронским путем. Овим путем 

Наручилац даје одговоре на постављена питања у законом предвиђеном року.  

 

Питања: 

,, 

Молимо Вас да нам на следећа питања дате одговор, по Вашем наведеном захтеву: 

 

4. – да располаже довољним кадровским капацитетом и то; (стр.13/30 и 14/30): 

 У радном односу на неодређено време најмање 100 запослених од којих 

-     2 лица са важећом лиценцом 410 

      -     3 лица са важећом лиценцом 414 или 413 

      -     5 лица дипл. инг. грађевине (ВСС VII или аналогно).... 

 

ПИТАЊА ГЛАСЕ: 

 

1. Да ли Понуђач (односно учесници у заједничкој понуди) морају да имају 2 лица са 

важећом лиценцом број 410 и плус још 5 лица дипл.инж.грађевине или се прихвата 

могућност да се 2 лица са важећом лиценцом 410 могу убројати у 5 лица 

дипл.инж.грађевине? 

 

2. ,, као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

сопствени Списак запослених лица са назнаком струке, школске спреме и степена 

образовања. ,, 

Да ли сопствени списак запослених треба да се односи на све запослене раднике код 

Понуђача или само на запослене који су тражени у Конкурсној документацији?,, 
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Одговори: 

 

1. У складу са тачком 4. Додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, наведених у 

одељку конкурсне документације под називом – Услови за учешће из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, услове 

кадровског капацитета из подалинејa 1 – 3 понуђач испуњава ако има: 2 лица са важећом 

лиценцом 410 и 3 лица са важећом лиценцом 414 или 413 и 5 лица која су дипл. инжењери 

грађевине (ВСС VII или аналогно), што је укупно 10 лица из ове три подалинеје; 

 

2. Сопствени списак запослених треба да се односи на све запослене раднике код 

Понуђача. 

 

 

 С поштовањем 

 

 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             

                   Комисија за јавне набавке 

 

 

 


