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ПРЕДМЕТ:  Одговор на питање за јавну набавку радова на реконструкцији главног водовода у 
насељу Бочар, у општини Нови Бечеј - II  фаза, ЈНВВ број IV 04-404-23/2015 од  02.09.2015. године 
 
 
Комисија за јавну набавку радова на реконструкцији главног водовода у насељу Бочар, у општини 
Нови Бечеј - II  фаза, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, која се спроводи 
у отвореном поступку, ЈНВВ број  IV 04-404-23/2015, је дана 24.09.2015. године, примила захтев 
заинтересованог, потенцијалног понуђача са питањем следеће садржине: 
 
Питање:  „Да ли ћете прихватити као валидну потврду о реализацији закључених уговора, потврду 
коју ће нам издати извођач радова који је био носилац посла а ми члан групе на реконструкцији 
водоводне мреже ...“ 
 
Одговор: Наведени доказ – Потврду о реализацији закључених уговора који гласи на носиоца посла из 
заједничке понуде групе понуђача у којој је Ваше предузеће учестовало као члан групе на 
реконструкцији водоводне мреже, Комисија наручиоца може прихватити под условом да је у истој 
прецизирано који је део предмета набавке – посла Ваше предузеће извршило у заједничкој понуди и 
у ком износу.  
Уколико у потврди није прецизиран део предмета набавке који је Ваше предузеће извршило у 
заједничкој понуди и износ, као доказ (уз потврду) можете доставити документ (споразум, уговор и 
др.), у ком су јасно прецирани део предмета набавке који ће Ваше предузеће извршити у заједничкој 
понуди и износ који би по том основу био реализован.  
 
Напомињемо да, наведени радови у Потврди треба да буду исти или слични предмету набавке, како би 
Потврда о реализацији закључених уговора била уважена. 
    
Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и 
интернет страници Наручиоца. 
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                                                                                                 _______________________ 
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