ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број:5.2.-32029
Дана: 22.12.2016.

Предмет: Одговор на питањe потенцијалног понуђача упућено путем електронске
поште дана 20.12.2016. за јавну набавку мале вредности услуга– услуга сервисирања дизел
електричних агрегата- број 91/16
Дана 20.12.2016.примили смо путем електронске поште питања у вези са
набавком услуга сервисирања дизел електричних агрегата- број 91/16

јавном

Питање гласи:
На страни 18/45 конкурсне документције захтевате да понуђач располаже довољним
кадровским капацитетом и то да понуђач има три ангажована серисера која су прошла
обуку за сервисирање дизел електичних агрегата и од тога најмање једног који је прошао
обуку за овлашћеног сервисера за дизел моторе Торпедо Ријека а као доказ доставља се
копија сертификата сервисера који је прошао обуку и који је овлашћени сервисер за дизел
моторе Торпедо Ријека.
Фбрика Торпедо Ријека је престала да ради 1998. године , тако да последњи људи који су
добили сертификате треба да имају најмање 20 година радног стажа односно у Србији
постоји још један сервисер који је у радном односу а има тражени сертификат.
Инсистирањем на овом сертификату фаворизује се одређена фирма са таквим запосленим и
крши се члан 10. Закон о јавним набавкама.-начело обезбеђења конкуренције.
Напоњемо да имамо вишегодишњег искуства у обављању сервиса , репарације и
аутоматизациоје коришћених агрегата а међу њима највише са моторима Торпедо из Ријеке.
Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговор на постављено питање:
Иако у Србији и Хрватској постоји више сервисера који поседују тражени
сертификат, Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача те из додатних услова
брише захтев за најмање једним сервисером који је прошао обуку за овлашћеног сервисера
за дизел моторе Торпедо Ријека и сертификат за исти.
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Из наведеног следи да ће Наручилац извршити измену конкурсне документације и
продужити рок за достављање понуда
С поштовањем
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке

Достаити:
- Служби јавних набавки
- Архива

ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА

21000 Нови Сад

Масарикова 17

+381 (0) 21 488 3333

www.vikns.rs

