ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 5.2.- 12418
Дана:04.05.2016.
Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште (maila)
дана 27.04.2016. у 13.29 часова , за јавну набавку велике вредности радова у отвореном поступку –
19/16-С, Извођење радова на реконструкцији електротехничке опреме на пумпној станици ПС
„Лиман“ на фабрици воде, са набавком и уградњом материјала.
Дана 27.04.2016. у 13.29 часова , потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања
- везана за јавну набавку везана за јавну набавку велике вредности радова у отвореном поступку –
19/16-С, Извођење радова на реконструкцији електротехничке опреме на пумпној станици ПС
„Лиман“ на фабрици воде, са набавком и уградњом материјала.Наручилац је истог дана 27.04.2016
године у 13,46 потврдио пријем е-маила.
Питање упућено 27.04.2016. у 13.29 часова гласи:
„Поштовани на страни 7/65 конкурсне документације у делу који прописује услове у случају
подношења заједничке понуде сте навели да споразум чланова конзорцијума мора да испуњава 3
услова на основу члана 81. став 4 и 5 ЗЈН где сте додали и услов о неограниченој солидарној
одговорности која није прописана у ставу 4. и 5 поменутог члана. Иста се подразумева али није
обавезна садржина споразума .
Молимо Вас да другачије формулишете обавезну садржину споразума у складу са чланом 81.
цитирајући тачно став 4 и 5 истог члана и не додавајући оно што није обавезна садржина.
У делу доказа који се односе на испуњавање кадровског капацитета тражите и копије лиценци 350
и 352- да ли је омашка у питању или не јер у условима за кадровски капацитет нисмо нашли захтеве
у том смислу.“
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 одговоре на постављена питања:
Одговор на питање
Поштовани,
Члан 81. став 4. одређује обавезну садржину споразума о заједничком наступању док став 5. истог
члана каже да Наручилац може одредити да споразум из става 4. уређује и друга питања која
Наручилац одреди Конкурсном документацијом,сходно изнетом Наручилац остаје при захтеву из
Конкурсне документације у погледу споразума о заједничком наступању.
У делу питања везано за важеће лиценце 350,352, Наручилац је утврдио да је реч о Техничкој
грешци на основу чега је у законском року на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца објавио Обавештење о изменама и допунама Конкурсне документације и исту исправио.
С поштовањем
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке
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