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Предмет: Одговор на питање-појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (maila)  дана 08.06.2015. за јавну набавку мале вредности услуга –Услуге 

кошења,крчења и одржавања зелених површина, број 20/15. 

 

  

Дана 08.06.2015. у 17,33 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање-појашњење везано за јавну набавку мале вредности услуга –Услуге кошења,крчења 

и одржавања зелених површина, број 20/15. Наручилац је првог наредног радног дана 

09.06.2014. године у 10,43 часова електронским путем потврдио пријем питања-приговора. 

 

Питање гласи: 

 

,, Поштовани, 

Шта тачно треба приложити од доказа код доказивања располагања довољним техничким 

капацитетом,зашто се тражи и очитана саобраћајна дозвола и пописна листа основних 

средстава? 

 

Код располагања довољним кадровским капацитетом тражи се да понуђачи имају 

запослена/ангажована лица и то најмање 6 лица-обучених за обављање послова према 

захтеву Наручиоца,који су то захтеви,за шта лица треба да буду обучена,да ли треба 

приложити неки доказ за те обуке?“ 

    

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

124/2012), Наручилац даје у законском року одговоре на постављено питање-појашњење: 

 

1. Очитана саобраћајна дозвола и пописна листа основних средстава се траже из 

разлога што самоходна роботска косачица не подлеже регистрацији те за исту није 

могуће доставити очитану саобраћајну дозволу и полису осигурања,већ пописну 

листу основних средстава,док самоходна дизалица са хидрауличном корпом подлеже 

регистрацији и за исту се доставља фотокопија очитане саобраћајне дозволе. 

 

2. Захтев да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом,да понуђачи имају 

запослена/ангажована лица и то најмање 6 лица-обучених за обављање послова 

према захтеву Наручиоца,подразумева да су запослени/ангажовани обучени за 

послове који су предмет јавне набавке.Достављањем М образаца и уговора о раду 

као доказа о ангажовању наведених лица понуђач потврђује да су исти обучени за 

посао који је предмет набавке. 

 

 С поштовањем  
                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                                      Комисија за јавне набавке 

                                ____________________________ 


