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Број:5.2-25080     

Дана:22.09.2017.           

   

   

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућеног путем 

електронске поште (е-maila) дана 21.09.2017. године за јавну набавку услуга – Услуге 

пескарења и фарбања специјалних канализационих возила, број 65/17. 

  

Дана 21.09.2017. у 12,39 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку услуга – Услуге пескарења и фарбања специјалних 

канализационих возила, број 65/17. Наручилац је дана 21.09.2017. године у 14,42 часова 

електронским путем потврдио пријем питања. 

 

 

Питање од 21.09.2017. 

 

 

Поштована, 

 

Обраћамо се са питањем, да ли је могуће извршити обилазак возила у вези јавне набавке 

број 65/17 услуге пескарења и фарбања специјалних канализационих возила, а све у циљу 

сагледавања посла и формирања цене услуге за предметну јавну набавку. 

Хвала. 

 

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 одговор на постављена 

питања 

 

 

Одговор: 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију са Портала јавних набавки 

или интернет странице Наручиоца има могућност да пре истека рока за подношење понуда, 

усменим или писаним путем затражи заказивање обиласка возног парка који се налази на 

адреси: ЈКП ,,Водовод и канализација“  Нови Сад, улица Хаџи Ђерина како би се упознао са 

возилима Наручиоца , ради сагледавања обима посла и припремања прихватљиве понуде, у 

складу са чланом 61. став 1. Закона о јавним набавкама.  

 

У вези са наведеним представник понуђача се има обратити овлашћеном представнику 

Наручиоца, Леонид Вигњевић на тел. 064/8521-097, е- мaил: leonid.vignjevic@vikns.rs, те у 

договору с њим заказати тачан термин обиласка. 

 

Заказани термин обиласка може бити најраније први следећи радни дан у односу на дан када 

се потенцијални понуђач обратио овлашћеном представнику Наручиоца. 

 

Договореном обиласку ће присуствовати представник Наручиоца и представник понуђача. 

Упознавање ће бити могуће организовати у радни дан и радно време Наручиоца, са 
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терминима заказивања од 07-15 часова. Понуђач ће представнику Наручиоца приложити 

оригинал потврду о запослењу издату на меморандуму понуђача, потписану и оверену од 

стране законског заступника понуђача или копију уговора о додатном ангажману лица које 

ће извршити обилазак. 

 

 

С поштовањем,                                                  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке  


