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Број: 5.2.-25801                                                               

Дана: 13.10.2016.                                                              

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама  у 

вези са I фазом квалификационог поступка - извођење радова у области водопривреде 

и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката 

водовода и канализације на подручју Града Новог Сада, ЈН број 32/13-С за коју је 

Позив за подношење пријава објављен на Порталу јавних набавки дана 22.11.2013. 

године, а Одлука о признавању квалификације донета дана 04.04.2014. године као и 

Одлука о признавању квалификација и ажурирању листе кандидата која је донета 

24.11.2014.године. 

 

Дана 11.10.2016. у 09,00 часова потенцијални подносилац пријаве је упутио путем 

електронске поште питање везану за предметну јавну набавку. Наручилац је дана 

11.10.2016. у 11,20 часова електронским путем потврдио пријем молбе – појашњења. 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

„Молимо Вас за слееће појашњење везано за I фазу квалификационог поступка за 

извођење радова у области водопривреде и то грађења, реконструкције, адаптације и 

санације мреже и објеката водовода и канализације на подручју града Новог Сада, ЈН бр. 

32/13-С, и то: 

 

 У Вашој Одлуци о ажурирању услова за признавање квалификације бр. 5.2.-23813 

од 22.09.2016. године, примљене дана 27.09.2016. године, наводите да ће кандидати 

којима је призната квалификација бити позвани да поднесу пријаве у складу са 

ажурираним условима финансијског, пословног и техничког капацитета, а везано за 

кадровски капацитет, наводите да кандидати неће морати поново да доказују испуњеност 

овог услова који су већ доказали. 

 

 У измењеној Конкурсној документацији – трећа измена на основу Одлуке о 

ажурирању услова бр. 5.2.-23813 од 22.09.2016. године, објављеној дана 27.09.2016. на 

Вшем сајту, везано за кадровски капацитет наводите кадрове са којима понуђач треба да 

располаже, као и на који начин да докаже испуњеност овог услова (копије М образаца, 

Уговора о раду/радном ангажовању, ППП ПД образац, лиценце и потврде ИКС-а, као и 

попуњени и оверени Обрасци бр. 5 и 6 из Конкурсне документације). 

 

У складу са горе наведеним, молимо Вас за појашњење да ли треба поново доказивати 

кадровски капацитет или не? Уколико треба, молимо Вас за инструкције на који начин 

исти доказати.“ 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012 ), Наручилац у законском року доставља одговор подносиоцу пријаве писменим 

путем, а исти ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

 

 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 2 од 2  

 

 

ОДГОВОР  бр. 1: 

 

Кандидат који је већ квалификован код Наручиоца није у обавези да доставља доказе за 

кадровски капацитет, али је у дужан да попуни Образац број 5 - ИЗЈАВА 

ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

и Образац број 6 - СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ/АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА СА 

ЛИЦЕНЦОМ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА, Конкурсне документације 

Наручиоца. 

 

С поштовањем, 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 32/13-С       

 

Доставити: 

- Наслову 

- Служби „Јавних набавки“ 

- Архиви                            

                                                                                          


