
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  ПИБ 100237118 АИК БАНКА 105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

 

Број:5.2.-24746 

Дана: 20.08.2018.     
                                                                                                                                           
Предмет: Одговор на питањe потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

дана 17.08.2018.за јавну набавку мале вредности услуга – услуге преузимања и 

збрињавања отпада- број   69/18 

Дана 17.08.2018. У 15,59 примили смо  путем електронске поште питања у вези са   јавном 

набавком мале вредности услуга – услуге преузимања и збрињавања отпада- број   69/18 

 

Питања гласе: 

 

1 Да ли се и када отпад може погледати?  

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 

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

 

1. Понуђач, који је преузео конкурсну документацију са Портала јавних набавки/интернет 

странице Наручиоца пре истека рока за подношење понуда, може  заказати може  заказати 

обилазак локација где ће се испорука извршити односно извршити увид у отпад који се  

преузима и збрињавања. 

У вези са наведеним представник понуђача се обраћа овлашћеном представнику Наручиоца 

,Марији Гужвици  путем телефона  064/8521-482 те у договору сa њoм заказује тачно 

време  увида . Увид у отпад  је могуће заказати радним даном у времену од 08-15 часова.  

Отпад који је предмет јавне набавке се може погледати  радним данима од 10-15 часова а  

томе ће присустовати представник Наручиоца и преставник Понуђача. 

Понуђач је у обавези да достави оригинал потврду о запослењу односно радном 

ангажовању издату на меморандуму понуђача, потписану и оверену од стране законског 

заступника понуђача, пре самог увида у предмет набавке , као и  овлашћење да ће 

прегледати отпад који се преузима и збрињава.  

Понуђачи који прегледају отпад који се преузима и збрињава  у заказаном термину добиће 

потврду потписану од стране представника Наручиоца. 

Евентуалне трошкове прегледа отпада сноси понуђач.  

 

 С поштовањем 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

Доставити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 


