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Предмет: Одговор на питањe потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште (maila)  

дана 27.06.2014. за јавну набавку велике вредности услуга –услуга стручних института број 14/14-С. 

 

 Поштовани, 

 

Дана 27.06.2014. упутили сте нам путем електронске поште питање везано за јавну набавку велике 

вредности услуга – услуга стручних института број 14/14-С. 

Питање гласи: 

 

1. У измењеној конкурсној документацији за јавну набавку велике вредности – услуга 

стручних института -  у отвореном поступку, јавна набавка 14/14-С у делу услови за учешће  

из члана 75. И 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова датим у оквиру јавне набавке 14/14-С, на страни 17/56 почев од трећег реда тражи се 

следећи доказ: 

- Доказ издат од Акредитационог тела Србије о Акредитацији лабораторије за испитивање 

услова радне околине (физичко-хемијска и биолошка испитивања) према стандарду 

SRPS ISO/IEC 1702:2006. 

Увидом у званични регистар Акредитационог тела Србије утврђено је да ни једно тело за 

оцењивање усаглашености не поседује акредитацију за испитивање услова радне 

околине – биолошка испитивања већ само за испитивање биолошких штетности других 

врста које немају везе са испитивањима услова радне околине, а што је предмет јавне 

набавке. 

Из тог разлога вас молимо да у документацији измените овај захтев, односно оставите у 

захтеву само лиценцу надлежног министарства за обављање ових послова, будући да 

нико неће моћи да испуни захтев за акредитацију, који се између осталог не поставља ни 

приликом лиценцирања. 

 

 

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

124/2012), достављамо Вам у законском року одговор на постављено питање: 

 

1. Остајемо при свом ставу јер смо мишљења да постоји акредитована лабораторија за 

испитивање биолошких штетности у радној околини, на радним површинама... 

 

 С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

       

                                                                      

 

 

 

Достаити: 

- Наслову 

- Служби јавних набавки 

- Архива 


