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Број: 5.2.-  37125                                                                                 

Дана:05.12.2014.                           

                                                                                                

                          

                                                               

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(e-maila)  дана 02.12.2014. за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку – 

Набавка чврстих и течних хемикалија,број 25/14-С. 

 

 Поштовани, 

 

Дана 02.12.2014. у 15,58 часова  упутили сте нам путем електронске поште питања везана за 

јавну набавку велике вредности услуге – Набавка чврстих и течних хемикалија, број 25/14-

С.Особа која је у предметној јавној набавци одређена као контакт потврдила је пријем е-

маила дана 03.12.2014. у 09,51 часова. У  складу са тачком  3.14. ДОДАТНЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Захтев за 

појашњењим а увези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу 

Наручиоца: ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова 17 или e 

mail  у радно време Наручиоца од понедељка до петка у времену  од 07,00-15,00 часова. 

Захтев примљен после наведедног радног времена ће бити третиран као захтев који је 

примљен код Наручиоца првог следећег радног дана. 

 

Питања гласе: 

 

 

1)  Потенцијални понуђач за добра – суве бактериолошке подлоге које се налазе на 

листи у oквиру групe 1.2. Mикрoбиoлoгиja и биoлoгиja, у пoдгрупи 1.2.1. Чврстe 

хeмикaлиje и пoмoћни тeстoви -Tlos, Merck, Himedia или oдгoвaрajућe, подноси 

захтев за појашњењем УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА, где се под тачком 5. од понуђача захтева достава копије 

важеће дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија коју 

издаје Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Суве бактериолошке подлоге представљају медицинска средства која су, у складу са 

Законом о промету лекова и медицинских средстава, уписaна у Рeгистaр 

мeдицинских срeдстaвa Aгeнциjе за лекове и медицинска средства Србије.  

Молимо Вас за потврду да је наведени услов под тачком 5., за ставке која су 

медицинска средства, испуњен достављањем копија дозволе Министарства здравља 

Републике Србије за производњу и стављање у промет на велико медицинских 

средстава и Решења о упису у Регистар АЛИМС-а, као надлежних институција за 

предметне подлоге. 

Потврдом претходно наведеног, Наручилац поштује примену члана 12. Зaкoна o 

jaвним нaбaвкaмa, по коме је Нaручилaц дужaн дa у свим фaзaмa пoступкa jaвнe 

нaбaвкe oбeзбeди jeднaк пoлoжaj свим пoнуђaчимa и нe мoжe дa oдрeђуje услoвe кojи 

би знaчили нaциoнaлну, тeритoриjaлну, прeдмeтну или личну дискриминaциjу мeђу 

пoнуђaчимa, нити дискриминaциjу кoja би прoизлaзилa из клaсификaциje дeлaтнoсти 

кojу oбaвљa пoнуђaч. 
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2) Мoлимo Вaс зa појашњење да ли спeцификaциjе у прилoгу oдгoвaрaју зaхтeву 

нaручиoцa зa следеће ставке које се налазе на листи у oквиру групe 1.2. 

Mикрoбиoлoгиja и биoлoгиja, у пoдгрупи 1.2.1. Чврстe хeмикaлиje и пoмoћни тeстoви 

-Tlos, Merck, Himedia или oдгoвaрajућe, под редним бројевима: 3, 6, 10, 13, 16, 17, 23, 

26, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 48, 51 и 52. 
 

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

124/2012), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

Одговори на питања су: 

 

1. За суве бактериолошке подлоге које представљају медицинска средства није потребна 

дозвола Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине,  потребно  је 

доставити  Решење о упису у Регистар АЛИМС-а (Агенција за лекове и медицинска 

средства)  и копију дозволе Минастарства надлежног за послове здравља. 

 

2. Сматрамо да су техничке спецификације у Конкурсној документацији дате на јасан и 

прецизан начин, те да је на самом понуђачу да на исте одговори подношењем одговарајуће 

и прихватљиве понуде. Евентуално,,потврђивање“ наведених спецификација би у сваком 

случају могло довести до угрожавања начела једнакости понуђача као и начела 

обезбеђивања конкуренције. 

 

Поштовани у складу са постављеним питањима извршићемо Измену Конкурсне 

документације која ће бити објављена на нашој Интернет страници www.vikns.rs  и на 

Порталу јавних набавки, а у складу са наведеним изменама Наручилац ће продужити рок за 

достављање понуда . Сва обавештења биће објављена на нашој Интернет страници 

www.vikns.rs  и на Порталу јавних набавки. 

 

 С поштовањем 

 

 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 
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