
 

 

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:5.2-34083 

Датум:02.12.2013. 

 

 

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 28.11.2013. године и 29.11.2013. 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 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 VII или аналогно) 

 

ПИТАЊА ГЛАСЕ: 

 

1. Да ли испуњавамо све три ставке укулико поседујемо 5 инжењера са одговарајућим 

лиценцама или је потребно да поред минимума од 5 инжењера са лиценцама  имамо још 5 

инжењера без лиценци? 

2. Уколико један инжењер поседује лиценцу 410 и 413 или 414, да ли се те лиценце 

сабирају, тј да ли је услов да понуђач располаже са наведених 5 лиценци без обзира на 

број људи или је неопходно да то буде 5 различитих људи?,, 

 

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. У вези са истим одељком конкурсне документације, условe кадровског капацитета из 

подалинеја 1. и 2. понуђач испуњава ако има: 2 лица са важећом лиценцом 410 и 3 лица са 

важећом лиценцом 414, што је укупно 5 лица са одговарајућим лиценцама из ове две 

подалинеје. 
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Питања гласе: 

,, 

1. На страници 13/30 конкурсне документације, тачка 4. стоји да је потербно да 

Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом и то да у радном односу на 

неодређено време има најмање 100 запослених од којих се наводе одређени 

степени стручне спреме и профили радника. 

 

Питање: Да ли је довољно да за наведене профиле радника доставимо тражене 

доказе, а остатак радника докажемо путем ППОД обрасца или је неопходно да 

доставимо доказе за минимално 100 радника? 

 

2. На страници 13/30 конкурсне документације, тачка 3. стоји да је потребно да 

Понуђач располаже довољним техничким капацитетом, где је између осталог 

наведено да је потребно поседовање најмање 5 виброплоча и најмање 1 виброжабе. 

 

Питање: Обзиром да су наведене машине сличне према својим наменама, а 

различите по називу, да ли се у овом случају мисли на вибронабијач (од кога је 

потребно најмање 1 комад) ?,, 

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. Неопходно је да доставите све доказе тражене  тачком ,, 4.- да располаже довољним 

кадровским капацитетом ,, додатних услова за учествовање за минимално 100 радника. 

 

2. Да, Наручилац је мислио на вибронабијач од кога је потребно најмање 1 комад. 
 

 

Питања гласе: 

,, 

1. Молимо да нам одговорите на питање да ли је неопходно да за свих 100 радника у 

радном односу на неодређено време, понуђач достави фотокопију обрасца М3/А или М/2 

или МА као и фотокопију уговора о раду ? (Или се достављање ове документације односи 

само на број лица која су посебно наведена као услов кадр. капацитета- лица са лиценцом, 

дипл. инжењери и др.).,, 

 

ОДГОВОР: 

 

1. Неопходно је да, између осталог, за свих 100 радника у радном односу на неодређено 

време, понуђач достави фотокопију обрасца М3/А или М/2 или МА као и фотокопију 

уговора о раду. 
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Питања гласе: 

,, 

У документацији је наведено: 

 

Страна15. „Начин достављања доказа“: 

 

„Подносиоци пријава који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1. Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

Наручилац неће одбити пријаву као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако подносилац пријаве наведе у пријави интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Подносилац пријаве уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења 

пријаве, доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на 

интернет страници Агенције за привредне регистре.“ 

 

Питање 1: 

- Да ли је као доказ за испуњавање обавезних услова члан 75.1-5 ,довољно 

доставити копију решења о упису у регистар понуђача који води Агенција за 

привредне регистре? 

Питање 2: 

- Да ли ће наручиоц прихватити решење о упису у регистар понуђача који води 

Агенција за привредне регистре, које је издато после објављивања oвог 

позива? ,, 

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. Да, као доказ за испуњавање обавезних услова из члан 75. али тачка од 1-4 (не од 1-5), 

довољно доставити копију решења о упису у Регистар понуђача који води Агенција за 

привредне регистре. 

 

2. Да, Наручилац ће прихватити решење о упису у Регистар понуђача који води Агенција 

за привредне регистре, а  које је издато после објављивања oвог позива. 

 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             

                   Комисија за јавне набавке 


