
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.-31188 

Дана: 23.11.2017. 

 

 

ИЗМЕЊЕН ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВA 

 

 

Назив наручиоца: ЈКП ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад 

Aдреса наручиоца: Масарикова бр. 17, Нови Сад 

Интернет страница 

наручиоца: 

www.vikns.rs 

Врста наручиоца: 

 

Јавна предузећа - локална самоуправа 

Врста поступка: Квалификациони поступак 

Врста предмета: Услуге 

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 

Пружање услуга у области водопривреде и то услуга израде техничке документације 

за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију  мреже и објеката водовода и 

канализације, ЈН 25/17-С 

 

Назив и ознака из ОРН: Архитектонске и сродне услуге, ознака 71200000 

 

Опис потребе наручиоца у случају конкурентног дијалога 

/ 

 

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија 

/ 

 

Посебна напомена ако је квалификација резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

/ 

 

У случају подношења електронске пријаве - основни подаци о информационом 

систему наручиоца и неопходним техничким условима за учешће: 

/ 

 

У случају квалификационог поступка - рок за који се кандидатима признаје 

квалификација: 
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Квалификација се у складу са чланом 124. Закона о јавним набавкама признаје на 

период од 4 године од дана коначности Одлуке о признавању квалификације 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: 

Конкурсна документација је доступна на интернет адресама: www.vikns.rs и 

www.portal.ujn.gov.rs  

 

Начин подношења пријава и рок за подношење пријава: 

Подносилац пријаве пријаву подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера 

печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу 

закључити да се први пут отвара. 

Пријаву доставити, лично или поштом, на адресу:  

ЈКП „Водовод и канализација“ 

21000 Нови Сад ул. Масарикова бр. 17. 

са назнаком:  

„Пријава за квалификациони поступак број 25/17-С – НЕ ОТВАРАТИ“ 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса подносиоца пријаве, 

телефон подносиоца пријаве као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

У случају да пријаву подноси група подносилаца, на полеђини коверте је потребно 

назначити да се ради о групи и навести називе и адресу свих чланова групе. 

Благовремена пријава, је пријава која је примљена од стране Наручиоца најкасније до 

дана 01.12.2017. године до 12,00 часова. 

Ако је пријава поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања пријава 

вратити неотворену подносиоцу пријаве, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Место, време и начин отварања пријава: 

Благовремено достављене пријаве биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, Масарикова 17. Нови Сад, последњег дана истека рока за подношење 

пријава са почетком у 12,30 часова. 

 

Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у 

поступку отварања пријава: 

Представници подносилаца пријава који учествују у поступку јавног отварања 

пријава, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писано 

овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму подносиоца 

пријаве, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица подносиоца 

пријаве. 

 

Рок за доношење одлуке: 40 дана 

Лице за контакт:     Јелена Малешев                      jelena.vesovic@vikns.rs 

 

Остале информације: 

/ 

 


