
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.05/15-С отворени поступак  

 

 

Број: 5.2 - 13792 

Датум: 18.05.2016.   

 

 

Предмет: одговор на питање у поступку jавне набавке мале вредности  услуге фиксног 

оператера број . 51/16, за коју је позив  за подношење понуда објављен на Порталу јавних 

набавки 13.05.2016 године  

 

Поштовани, 

 

Дана 17.05.2016. у 09.07 часoва и 18.05.2016. у 13,00 часова  упутили сте нам путем 

електронске поште питање везано за  конкурсну документацију за јавну набавку услуге 

фиксног оператера број . 51/16. Наручилац  је електронским путем потврдио пријем 

питања.  

 

Питањe: 

 

Поштована , 

 

Молим Вас за појашњење следећег : 

 

1. У оквиру конкурсне документације не постоји дефинисан резервни критеријум у 

случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену. У складу са 

чланом 84. ЗЈН који гласи: „Наручилац ће у конкурсној документацији 

одредити елементе критеријума, односно начин на основу којих ће доделити 

уговор у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера или истом понуђеном ценом. При оцењивању понуда наручилац је 

дужан да примењује само онај критеријум и елементе критеријума који су 

садржани у конкурсној документацији и то на начин како су описани и 

вредновани.“, сугеришемо да одредите релевантан резервни критеријум на основу 

којег ћете доделити уговор у случају да постоје две или више понуда са истом 

понуђеном ценом. 

 

2. Да ли је у понуди неопходно доставити ценовник међународног саобраћаја које 

наводите на страни 25/41 и ценовнике осталих услуга на страни 10/41? 

 

 

 

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

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року  одговор на постављено 

питање: 
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Поштовани,  

 

1. У складу са указаним недостатком  у конкурсној документацији наручилац је дана 

18.05.2016. извршио  измене конкурсне документације . 

2. Наручилац је јасно навео учлану 4 став 5 модела уговора „Важећи ценовник за 

услуге из претходног става Пружалац услуга је дужан да достави Наручиоцу 

при потпису уговора. У случају промена цена Пружалац услуга је дужан да 

благовремено достави нови ценовник који садржи нове – актуелне цене.“ 

Сходно изнетом  ценовник међународног саобраћаја није потребно доставити у 

понуди већ приликом потписивања уговора. 

 

С поштовањем 

 
 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             Комисија за јавне набавке 

             

      

 

 


