ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 5.2.-4274
Дана:28.02.2017.
Предмет: Одговор на питање-појашњење потенцијалног понуђача упућен путем
електронске поште (е-mail) дана 27.02.2017. године, за јавну набавку мале вредности услуга
– Геодетске услуге, бр. јнмв 05/17.
Дана 27.02.2017. године у 13,03 часова потенцијални Понуђач је упутио путем електронске
поште питање - појашњење везано за јавну набавку мале вредности услуга - Геодетске
услуге, бр. јнмв 05/17. Наручилац је истог дана, 27.02.2017. године у 13,57 часова
електронским путем потврдио пријем питања-приговора.
Питање гласи:
„Поштовани!
У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН обраћамо Вам се због додатних информација и
појашњења у вези са припремањем Понуде за Јавну набавку мале вредности бр.
05/17
Tj, желимо указати Наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији.
 У наслову конкурсне документације стоји КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ - ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
На страни 11 конкурсне документације стоји :- Наручилац је у Моделу
уговора унапред дефинисао да се уговор закључује на процењену
вредност предметне јавне набавке односно на износ од 6.000.000,00
динара без пдв-а.
Ако је у питању јавна набавка мале вредности, у складу са чланом 39 Закона о ЈНкако је могуће да процењена вредност прелази износ од 5.000.000 динара“
Сходно одредбама члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговор на постављено
питање-појашњење:
1. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 124а,
Посебна правила за јавну набавку мале вредности, Закона о јавним набавкама како је и
наведено на страни 3/45 Конкурсне документације, а који гласи:
Јавна набавка мале вредности у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и
поштанских услуга, у смислу овог закона, јесте набавка чија процењена вредност није већа
од 10.000.000 динара, при чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на
годишњем нивоу није већа од 10.000.000 динара.
С поштовањем
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
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