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Број:5.2.-28867      

Дана:30.10.2017.           

     

 

Предмет: Одговор на питање-појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (maila)  дана 27.10.2017. 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 27.10.2017. године у 13,36 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 дана 30.10.2017. у 07,57 електронским путем потврдио пријем 

питања. 

 

Питање у 13,36 часова: 

 

„У Вашем одговору на постављено питање бр. 5.2.-28751 од 27.10.2017. навели сте: 

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

окончана ситуација саставља и подноси на исплату по извршеној примпоредаји изведених 

радова. 

 

Свака оверена ситуација, па и привремена, је неоспоран доказ да су наведени радови 

изведени и уз уговор и потврду инвеститора испуњава врло јасан услов из конкурсне 

документације "Да је понуђач у претходној години извео радове на изградњи најмање 2500 

канализационих прикључака“. Молимо вас да поново размотрите ваш одговор из наведеног 

дописа.“ 

 

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 постављено 

питање. 

 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

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

најмање 2500 канализационих прикључака у претходној години (2016.) и то у смислу 

изведених радова за које је извршена примопредаја и сачињена окончана ситуација. 
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С тим у вези, Наручилац остаје при свом одговору број 2. из Додатних појашњења бр. 5.2.-

28751 од 27.10.2017. године. 

 

С поштовањем, 

 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“НОВИ САД 

 

                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 08-И/2017                                                                                          
     

      

 

Доставити: 

- Служби „Јавних набавки“ 

- Архиви 


