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Број: 5.2.-19879 

Дана: 27.07.2017. 

 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са отвореним поступком јавне набавке радова на изградњи кућних канализационих 

прикључака у насељу Руменка са набавком и уградњом материјала, ЈНВВ број 18/17-С, 

за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, Интернет 

страници наручиоца и Порталу службених гласила РС дана 26.06.2017.2017. године 

 

 

Дана 21.07.2017. у 15,42 и дана 26.07.2017. у 07,30 примили смо  путем електронске 

поште питање у вези са   јавном набавком радова- Извођење радова на изградњи кућних 

канализационих прикључака у насељу Руменка са набавком и уградњом материјала бр. 

18/17-С. Наручилац је потврдио пријеме е-маила 24.07.2017. у 07,01 часова. 

 

 

ПИТАЊЕ БР. 1: 

 

На 21/85 стр.  Измењене Конкурсне документације стоји да је за испуњавање додатних 

услова неопходно да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 

9001, OHSAS 18001, ISO 14001, систем за пројектовање и извођење радова у области 

нискоградње, водопривреде и термоенергетике ISO 50001 или систем за пројектовање и 

извођење радова у обласи нискоградње ISO 50001 

 

Обзиром на природу посла који је специфициран у предмеру наведене јавне набавке 

сматрамо да: 

 

1. Будући да се јавна набавка не односи на пројектовање него искључиво на извођење 

радова наведени услов задовољава стандард ISO 50001 за извођење радова у области 

инфраструктурних објеката 

 

2. Такође сматрамо да је услов да понуђач има систем за пројектовање и извођење 

радова у области нискоградње, водопривреде и термоенергетике ISO 50001 непримерен 

предмету јавне набавке и да наручилац мора да захтева систем за извођење радова у 

области инфраструктурних објеката ISO 50001. 

 

Молим Вас да извршите измену додатних услова поштујући начела Закона о јавним 

набавкама. У супротном ћемо бити принуђени да поднесемо захтев за заштиту права. 

 

ОДГОВОР  бр. 1: 

 

За Наручиоца је прихватљиво и да понуђач докаже да има уведен систем за извођење 

радова у области инфраструктурних објеката ISO 50001. С тим у вези, биће извршена 

одговарајућа допуна конкурсне документације. 
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ПИТАЊЕ БР. 2: 

 

У инсталатерским радовима у опису карактеристика цеви у оквиру позиције 6.1.-

Уградња цеви за уличне канализационе прикључке од тврдог PVC-A са заптивним 

прстеновима, наведени су JUS standardi. С обзиром да су JUS standardi стављени ван 

снаге и замењени новим, те произвођачи цеви нису у могућности да издају атест по 

неважећим стандардима, молим Вас да извршите измену конкурсне документације и 

наведене стандарде замените важећим стандардима.  

 

ОДГОВОР  бр. 2: 

 

У опису позиције треба изменити: 

уместо “Хемијска постојаност цеви је по ЈУС Г.С3.506 И ЈУС Г-С3.507. Обојена 

црвено-браон РАЛ8023 (ДИН 8062)”треба да стоји “Канализационе цеви од тврдог 

ПВЦ-а са наглавком  и одговарајућим гуменим заптивним прстеновима, производених 

и атестираних (приложити атест Института за испитивање материјала) према СРПС ЕН 

13476-2, у свему према пројектованим пречницима, датој спецификацији И упутствима 

призвођача.” 

 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и у вези са тим биће извршеана 

измена Конкурсне документације 

 

С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, Наручилац је сходно одредбама члана 63. Став 5 

Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), продужио рок 

за подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 10.08.2017. до 09,00 часова. 

Понуду поднети искључиво на обрасцима из „друге измењене Конкурсне 

документације“ Наручиоца. 

 

С поштовањем 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

 


