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Предмет: Одговор на питање-појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (maila)  дана 25.10.2017. године за јавну набавку велике вредности 

радова у отвореном поступку – Извођење радова на изградњи кућних канализационих 

прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са 

набавком и уградњом материјала, број јнвв 08-И/2017. 

  

Дана 25.10.2017. године у 08,52 потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку велике вредности радова у отвореном поступку – 

Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: 

Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала, број 

јнвв 08-И/2017. Наручилац је истог дана у 10,55 електронским путем потврдио пријем 

питања. 

 

 

Питање у 08,52 часова: 

 

„Појашњења за – Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за 

делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом 

материјала бр. 08-И/2017 

 

Питање 1: Да ли ће се као доказ пословног капацитета признати кућни прикључци 

изграђени у 2016. години а на основу уговора закљученог 2015. године? 

 

Питање 2: Да ли ће се као доказ пословног капацитета признати кућни прикључци 

изграђени у 2016. години а на основу оверене привремене ситуације?“ 

 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговоре на постављено 

питања. 

 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Предмет оцене у оквиру услова пословног капацитета су изведени радови на изградњи 

најмање 2500 канализационих прикључака у претходној години (2016.). 

 

С тим у вези, датим условом није дефинисано да радови морају бити и уговорени и 

изведени у претходној 2016. години, те ће се приликом оцене испуњености овог услова у 

обзир узимати докази за радове на изградњи канализационих прикључака изведени у 2016. 

години, независно од датума закључења уговора по ком су радови изведени.  
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ОДГОВОР бр. 2: 

 

Привременим ситуацијама обрачунава се вредност радова изведених у току грађења,  док се 

окончана ситуација саставља и подноси на исплату по извршеној примопредаји изведених 

радова. 

 

Имајући у виду да су предмет услова пословног капацитета радови на изградњи 

канализационих прикључака који су изведени, то је у складу са одредбама конкурсне 

документације, потребно у понуди доставити следеће доказе: 

- попуњену, потписану и печатом оверену потврду - референцу издату од стране 

претходног референтног наручиоца - Инвеститора као крајњег корисника радова 

(образац бр. 5),  

- копију уговора закљученог са Инвеститором и  

- окончану ситуацију.  

 

 

С поштовањем, 

 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“НОВИ САД 

 

                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 08-И/2017                                                                                          
     

      

 

Доставити: 

- Служби „Јавних набавки“ 

- Архиви 


