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Број: 5.2.-19463 

Дана: 21.07.2017. 

 

 

 

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 19.07.2017. у 13,14 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 пријем е-маила 19.07.2017. у 13,25 часова. 

 

 

Питања гласе: 

 

На 21/85 стр. 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 и да понуђач има 

успостављен систем квалитета пројектовања, монтаже и заваривања цевовода, 

канализације који одговара стандарду EN ISO 3834-2. 

 

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

сматрамо да: 

 

1. Будући да се јавна набавка не односи на пројектовање, радове у водопривреди и 

термоенергетици наведени услов би требало да задовољава и стандард ISO 50001 за 

извођење радова у области нискоградње. 

 

2. Будући да се у објекат уграђује искључиво материјал од PVC-a сматрамо да је захтев 

о поседовању стандарда EN ISO 3834-2 неоправдан (наведени стандард се односи на 

варење металних делова топљењем). 

 

 

ОДГОВОР  бр. 1: 

 

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

пројектовање и извођење радова у области нискоградње ISO 50001:2011. С тим у вези, 

биће извршена одговарајућа допуна конкурсне документације. 
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ОДГОВОР  бр. 2: 

 

У вези са стандардом EN ISO 3834-2 Наручилац прихвата сугестију потенцијалног 

понуђача и у вези са тим биће извршеана измена Конкурсне документације 

 

С поштовањем 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

 


