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Број: 5.2.-10932  

Дана: 18.04.2016.                          

                                                                                                                                                              

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 15.04.2016.  у  12.17 ч  за јавну набавку велике  вредности радова – изградња 

комуникационих антенских стубова за комуникациону намену на локалитетима Адице, 

Сребро и Ловачки дом број 20/16-С. 

 

Дана 15.04.2016.  у  12.17 ч  часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питање - везано за јавну набавку  велике  вредности радова – изградња 

комуникационих антенских стубова за комуникациону намену на локалитетима Адице, 

Сребро и Ловачки дом број 20/16-С.  Наручилац електронским путем потврдио пријем 

питања. 

 

Питање   гласи: 

 

Поштовани, 

1. На страни 21 конкурсне документације сте навели под тачком 4. Обавезан услов: да 

располаже важећом потврдом Ратела да је понуђач уписан у евиденцију оператера 

који обавља делатност електронских комуникација, односно оператера пасивне 

инфраструктуре, радио-релејне мреже за транспорт и оптичке мреже. 

На страни 23 конкурсне документације сте навели да  сваки подизвођач и сваки 

понуђач из групе понуђача морају да испуњавају услове из члана 75., став 1., тачка 

1.,2. и 4. Закона о јавним набавкама. Ниједна од наведених тачака (из члана 75., став 

1., тачка 1.,2. и 4.) не односи се на  важећу дозволу надлежног органа, која је 

дефинисана у  тачки 5. Закона о јавним набавкама. Да ли је довољно да ову потврду 

од Ратела има носилац групе понуђача или морају да имају сви чланови групе 

понуђача, односно сви подизвођачи? 

  

 

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 одговоре на постављена питања: 

   

Неопходно је да чланови групе понуђача или подизвођач имају потврду Ратела уколико 

извршавају део набавке за који је неопходна горе наведена потврда. 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                               Комисија за јавне набавке  


