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Предмет: Одговор на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 27.06.2017. године за јавну набавку велике вредности 

добара у отвореном поступку – Набавка грађевинског материјала, број 16/17-С. 

 

  

Дана 27.06.2017. године у 07,43 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питања - везано за јавну набавку велике вредности добара у отвореном поступку – 

Набавка грађевинског материјала, број 16/17-С. Наручилац је дана 27.06.2017. године у 

10,00 часова електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање у 07,43 часова: 

 

„Postovani, 

 

dana 23.06.2017. ste raspisali "Javnu nabavku velike vrednosti" za gradjevinski materijal br 

16/17s, gde ste opet kao po navici u tendersku dokumentaciju ubacili robu za specijalne namene 

koja nema dodirnih tacaka sa gradjevinskim materijalom (specijalne mlaznice za ciscenje) i time 

omogucili samo jednoj firmi da neposredno ili eventualno posredno ucestvuje na njoj. 

 

Naime, iz nasih saznanja koje imamo JKP "Vodovod i kanalizacija" momentalno se snabdeva 

gradjevinskim materijalom po Ugovoru o reversu, bas sa privrednim subjektom za koga se i 

sprema ova "Javna nabavka". 

 

Dana 19.12.2016. god ste raspisali "Javnu nabavku 87/16" za (Oprema za kanalizacione radove 

39350000), na kojoj se pojavio samo jedan ponudjac (opet zbog diskriminatorskih uslova), i gle 

cuda, isti privredni subjekat dobija i tu nabavku. Po toj logici za javnu nabavku od 23.06.2017. ce 

moci da ucestvuje samo to preduzece, jer se na predmetnoj nabavci za specijalne mlaznice 

pojavljuje jedino ono. 

 

Napominjemo da su u prosloj javnoj nabavci za gradjevinski materijal od 13.10.2016. godine, 

takodje pojavljuje u dokumentaciji roba za specijalne namene-mlaznice, i opet tu nabavku dobija 

isti ponudjac. Cene za istu robu se za dve "Javne nabavke", VISESTRUKO razlikuju,jer po potrebi 

da li se tender "brani" robom za specijane namene-mlaznicama, ili ce se roba stvano kupovati. 

 

Nase pitanje je da li je narucilac spreman da promeni tendersku dokumentaciju i izbaci robu za 

specijalne namene-mlaznice (za koju je inace nabavka jos u toku, JNMV 87/16), ili cemo morati 

da se obratimo nadleznim drzavnim organima koji ce ispitati i iskontrolisati nase navode i tako 

zastiti Član.10 Zakona o javnim nabavkama koji glasi: 

 

-Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. 
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-Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg 

ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog 

postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.“ 

 

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 постављена 

питања. 

 

Одговор на питање: 

 

1. Наручилац прихвата приговор потенцијалног понуђача и у складу са истим, 

измениће конкурсну документацију. Обавештење о измени и допуни конкурсне 

документације са измењеном конкурсном документацијом биће доступно сваком 

заинтересованом лицу на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

Понуђач подноси понуду на Обрасцима из измењене конкурсне документације 

Наручиоца. 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      

 

 


