
 

 

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:5.2-35922 

Датум:16.12.2013. 

 

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 12.12.2013. године и 13.12.2013. године добио захтевe за додатним 

појашњењима конкурсне документације путем електронске поште од потенцијалних 

понуђача. Овим путем Наручилац даје одговоре у законом предвиђеном року на сва 

постављена питања. 

 

 

 

Питањe: 

1. Да ли се као Конзорцијум фирми које су независна правна лица регистрована на 

територији Србије, а у склопу концерна ..., може користити механизација матице фирме за 

доказивање техничког капацитета? 

 

Да ли је довољна изјава матице фирме о могућем располагању исте механизације у 

периоду извођења радова или извод из Пописне листе из 2012. године са означеним 

бројем МЕХАНИЗАЦИЈЕ чији је власник ...? 

 

Одговор: 

Не. Услове техничког капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе подносилаца 

пријаве испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу одељком конкурсне 

документације - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА. 

 

С тим у вези, испуњеност техничког капацитета морају испуњавати понуђачи који ће се 

удружити у групу и о томе у пријави дати Изјаву у складу са Обрасцем 1.-В из конкурсне 

документације. 

 

У конкретном случају механизација «матице фирме» се може користити само ако је ова 

фирма члан групе понуђача која подноси заједничку пријаву. 

 

Питање: 

2. Да ли за тражени технички капацитет: "Оплата/подграда - челичне талпе (KRINGS ili 

LARSEN или одговарајуће) најмање 100 м2", као доказ за набавку у 2013. години, можемо 

приложити Одлуку о самоградњи, са пратећим рачунима о куповини материјала за 

самоградњу, уместо захтеваног рачуна о куповини средства? 
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Одговор: 

Не. Испуњеност услова из тачке 3.- ,,да располаже довољним техничким капацитетом,, 

Конкурсне документације се доказује искључиво пописном листом основних средстава са 

стањем на дан 31.12.2012. године (маркером је потребно означити напред захтевану 

опрему) или рачуном о куповини  захтеваног средства после 31.12.2012. године уколико 

је средство купљено после 31.12.2012. године, односно важећи Уговор о  лизингу захтеваног 

средстава. 

 

Питање: 

 

,, У Вашој конкурсној документацији на страни 13 и 14/30 у делу упутство понуђачима 

како да саставе понуду под ставком 4 - довољни кадровски капацитет наводите следеће:  

 2 лица са важећом лиценцом 410 

 3 лица са важећом лиценцом 414 или 413 

 5 лица дипл. инг. грађевине ( ВСС ВИИ или аналогно ),, 

 

 3.  Да ли  под аналогно може бити дипл. инг архитектуре? 

 

Одговор: 

 

Не. Измењеном конкурсном документацијом од 12.12.2013.године која је објављена на 

Порталу јавних набавки и интернет станици Наручиоца брисана је реч ,,аналогно,,. 

 

 

С поштовањем 

 

 

      ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             

                        Комисија за јавне набавке 

 


