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Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 06.04.2015. за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку – Прање 

базена ЦС,број 37/14-С. 

 

 

 Поштовани, 

 

Дана 06.04.2014.године упутили сте нам путем електронске поште питања везана за јавну 

набавку велике вредности услуге – Прање базена ЦС, број 37/14-С. 

 

Питања гласе: 

Пoштoвaни, 

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања: 

1. У вези са доказивањем техничког капацитета, да ли ћете прихватити да Понуђач доказује 

поседовање одређена возила и машине захтеване конкурсном документацијом,Уговором о 

закупу? 

 

2. Можете ли нам ближе објаснити шта је „Мобилни перогенатор за загревање топљења 

масноћа у колекторима (биљне и животињске масти)“? 

 

3. У вези са доказивањима кадровског капацитета,конкурсном документацијом захтевате да 

понуђач има једног дипл.инж.заштите животне средине.Да ли ћете прихватити запосленог 

који има звање Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине?Запослени има 

стручни испит који захтевате конкурсном документацијом. 

 

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

124/2012), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

 

1.У вези са доказивањем техничког капацитета да Понуђач доказује поседовање одређених 

возила и машина захтеваних  конкурсном документацијом прихватићемо уговор о закупу , 

али је неопходно да понуђач у том случају достави за машине и возила која подлежу 

регистрацији фотокопију саобраћајне дозволе и полисе осигурања , а за машине које не 

подлежу регистрацији пописну листу основних средстава са аналитичким картицама  а све 

на име закуподавца. 
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2.Реч је о генератору за загревање и топљење биљних и животињских масти. 

3.Прихватићемо и запосленог који има звање Специјалиста струковни инжењер заштите 

животне средине 

 

 

 

 

 

 С поштовањем 

 

 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

       ________________________________ 

            

 


