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Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.52/16-јавна набавка мале вредности  

 

 

Број: 5.2.-13787 

Датум:  18.05.2016.   
 

 
Предмет: одговор на питање у поступку jавне набавке мале вредности  услуга мобилног 

оператера број . 52/16, за коју је позив  за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 

11.05.2016. године. 

 
Поштовани, 

 

Дана 15.05.2016. у 11,56 час у недељу,   упутили сте нам путем електронске поште питање везано 

за  конкурсну документацију за јавну набавку услуге мобилног оператера у jавне набавке мале 

вредности број . 52/16 које је наручилац запримио дана 16.05.2016. Наручилац је дана 16.05.2016. 

године електронским путем потврдио пријем Вашег питања.  

 

Питањe: 
 

Поштована, 

 

Молим Вас за појашњење следећег : 

 

1. Како финансијско обезбеђење, као што је меница за добро извршење посла, 

покрива све ситуације где понуђач не извршава своје обавезе у роковима и на 

начин предвиђен конкурсном документацијом, дефинисање уговорне казне је 

непотребно. Сугеришемо елиминисање поменутог дела (члан 6 модела уговора). 

Такође, молимо вас за потврду да је у тренутку постписивања у реду доставити 

једну бланко соло меницу, са свом наведеном пратећом документацијом, која гласи 

на 10% уговорене вредности, имајући у виду да би била финансијски еквивалентна 

са 2 бланко соло менице које гласе на 5% од уговорене вредности. 

2. На страни 21 и у члану 4 модела уговора наводите да је потребно доставити 

ценовник свих услуга које нису део техничке спецификације И пондерисања при 

потписивању уговора, док на страни 12 наводите да је потребно доставити ове 

ценовнике у склопу тендерске документације. Молимо исправите поменуту 

контрадикторност. Предлажемо достављање наведених ценовника при 

потписивању уговора, уколико сматрате да је неопходно јер су сви ценовници 

оператора који послују на територији РС јавно доступни. 
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Сходно одредбама члана 63. Став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року  одговор на постављено питање: 

 
Поштовани,  

 

1. Наручилац остаје при захтевима  из конкурсне документације. У погледу траженог 

средства обезбеђења за добро извршење посла потребно је доставити  две бланко 

соло менице  које гласе на 5 % од уговорене вредности, како и стоји у конкурсној 

документацији. 

2. Како је и наведено у конкурсној документацији понуђачи су у обавези да доставе 

важећи ценовник свих услуга које нису део техничке спецификације и пондерисања 

у конкурсној документацији ,а исти је саставни део уговора. 
 

С поштовањем 

 

 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             Комисија за јавне набавке 

             

      

 

 


