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  Нови Сад  

 

 

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

признавање квaлификацијe – радови бр. 32/13-С 

 

Број:5.2-35665 

Датум:12.12.2013. 

 

 

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 09.12.2013. године, 10.12.2013. године и 12.12.2013. године добио 

захтев за додатним појашњењима конкурсне документације путем електронске поште од 

потенцијалних понуђача. Овим путем Наручилац даје одговоре у законом предвиђеном 

року на сва постављена питања. 

 

Питања: 

,, 

У тачки 3. Конкурсне документације стоји да понуђач треба да располаже ровокопачем-

утовривач (комбинована машина) снаге мотора 74.5 односно 75 kw најмање 2 комада. 

 

ПИТАЊE ГЛАСИ: 

 

1.  Да ли то подразумева да снага мотора може да буде већа од 75 kW?,, 

 

Одговори: 

 

1. Снага мотора мора бити минимум 75 KS (коњских снага) што значи да може бити и 

већа. Сходно наведеном, Наручилац ће изменити конкурсну документацију тако што ће 

додати реч ,,минимум,,. 

 

 

Питања гласе: 

,, 

 

Питање 1: Тендерском документацијом у одељку за упутства припреме документације, 

тачком 3. – располагање техничким капацитетом, шестом ставком се захтева од понудјача 

располагање комбинованом машином снаге мотора 74,5 односно75кW. Да ли је могуће 

коришћење комбинованих машина веће снаге (82кW)?  

Питања 2: Као доказ испуњености услова располагања техничким капицитатом, 

тендеском документацијом се захтева пописна листа закључно са 31.12.2012 или рачун за 

средство купљено у 2013 или важећи уговор о лизингу захтеваног средства. Да ли се као 

доказ о поседовању техничког капацитета могу приложити уговори о закупу захтеваних 

средстава?  
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Питање 3: Као доказ испуњености услова располагања техничким капацитетом, првом 

ставком се захтева поседовање теретног возила – путарац, носивости од 1.15 до 1.35т. Да 

ли се признаје као доказ средство које је регистровано на носивост од 1.5т, обзиром да је 

то возило по габаритима идентично захтеваним средствима?  

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. Снага мотора мора бити минимум 75 KS (коњских снага) што значи да може бити и 

већа. Сходно наведеном, Наручилац ће изменити конкурсну документацију тако што ће 

додати реч ,,минимум,,. 

 

2. Не, као доказ о поседовању техничког капацитета не може се приложити уговор о 

закупу захтеваних средстава. Докази за испуњеност услова техничког капацитета доказује 

се пописном листом закључно са 31.12.2012 или рачуном за средство купљено у 2013 

години или важећим уговоронм о лизингу захтеваног средства. 

 

3. Захтевана теретна возила –сандучари, путари морају бити носивости од минимум 1.15т 

што значи да може бити и већа. Сходно наведеном, Наручилац ће изменити конкурсну 

документацију тако што ће додати реч ,,минимум,, и обрисати ограничење од 1.35т. 
 

 

Питања гласе: 

,, 

1. Као доказ да понуђач располаже довољним техничким капацитетом за средства 

набављена после 31.12.2012. године, навели сте да се прилаже рачун о куповини. Да ли 

уместо рачуна можемо приложити Уговор о купородаји, пошто смо средство купили од 

физичког лица ?,, 

 

ОДГОВОР: 

 

1. Уместо рачуна можете приложити Уговор о купородаји. 

 

 

Питања гласе: 

,, 

1. Да ли би се технички капацитет за јавну набавку бр. 32/13-С могао доказати 

Уговором о закупу опреме, који би био закључен на време не краће од времена 

важења квалификација.? 

2. Да ли нам можете појаснити шта се подразумева под појмом " аналогно" у делу 

документације о кадровском капацитету ? 

Нпр: 5 лица-дипл.инг. грађевине ( ВСС ВИИ или аналогно),, 
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ОДГОВОРИ: 

 

1. Не, као доказ о поседовању техничког капацитета не може се приложити уговор о 

закупу захтеваних средстава. Докази за испуњеност услова техничког капацитета доказује 

се пописном листом закључно са 31.12.2012 или рачуном за средство купљено у 2013 

години или важећим уговоронм о лизингу захтеваног средства. 

 

2. Појам " аналогно" у делу документације о кадровском капацитету биће брисан изменом 

конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

                 ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             

                   Комисија за јавне набавке 


