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Број: 5.2.- 285     

Дана:05.01.2016.                    

 

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућена  путем 

електронске поште (maila)  дана 04.01.2016. године за јавну набавку добара у поступку јавне 

набавке мале вредности – Набавка средстава за дезинфекцију воде ,број 73/15. 

 

  

Дана 04.01.2016. у 09,44 и 14,23 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питања - везана за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности – 

Набавка средстава за дезинфекцију воде број 73/15. Наручилац је дана 04.01.2016. године у 

11,28  и у 14,24 часова електронским путем потврдио пријем питања. Питања гласе: 

 

Питање 1. 

 

„Поштовани,  

 

Осим тога, желимо да поставимо питање о стандарду СРПС ЕН 14805:2012, који се захтева за 

натријум хлорид (индустријска нејодирана со, 15т). Обзиром да смо у досадашњим контактима, а 

поводом недавног истоветног обустављеног тендера истог наруциоца, добили уверавања, сто од 

стране дистрибутера предметног добра, сто од стране одређених референтних лабораторија, да на 

територији насе земље ниједна лабораторија не врси анализу натријум хлорида у складу са 

поменутим стандардом, мозете ли молимо вас да сугерисете којој би се овлашћеној установи за 

предметну анализу могли обратити?“ 

 

Питање 2. 

 

„Поштовани, 

 

Поводом захтева за испуњавање стандарда СРПС ЕН 14805:2012 за ставку 6. на стр. 23/39 конкурсне 

документације (натријумхлорид), обавеставамо вас да смо добили уверавања да се не обављају 

анализе у складу са поменутим стандардом од стране надлезних лабораторија следецих референтних 

субјеката:  

 

- Институт „Батут“; 

- Завод за јавно здравље, Нови Сад; 

- Завод за јавно здравље Београд; 

- Центар за испитивање намирница;  

- МП Лабораторија;  

- Анахем Лабораторија.  

 

Такође, овлашћени дистрибутери соли су нам пренели уверавања да у свом досадашњем пословању 

нису имали прилике да врше анализу датог производа у складу са овим стандардом, односно да нису 

успели да пронађу овлашћену акредитовану лабораторију. 

 

Молимо за упутство о референтној установи/лабораторији која би могла да врси анализу у складу са 

стандардом СРПС ЕН 14805:2012. 
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Молимо да имате у виду и рок који је евентуалним референтним лабораторијама потребан за овакву 

анализу, узимајући у обзир нерадне празницне дане, а све у складу са роком за подношење понуда у 

овом поступку јавне набавке, који истице дана 12.01.2016. године у 10:00х.“ 

 

  

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

124/2012, 14/15 и 68/15), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена питања. 

 

Поштовани, 

 

Наручилац је у обавези да се придржава наведеног стандарда, јер је исти законски усвојен 

односно  ступио  на снагу прошле године. 

Стандард СРПС ЕН 14805:2012 је идентичан са међународним стандардом ЕН 14805 : 2008 

ЦЕН/ТЦ 164.  

Понуђачи су у обавези да ангажују адекватну лабораторију у Србији или иностранству, 

односно да доставе одговарајућу документацију како се захтева у условима ЈН. 

 

СРПС ЕН 14805 : 2012 

„Хемикалије које се користе за пречишћавање воде за људску употребу — Натријум- -

хлорид за електрохлоризацију употребом немембранске технологије на лицу места“. 

Са обзиром на важност добара која су предмет јавне набавке ,Наручилац не може одступити 

од треженог стандарда а рокови предвиђени за подношење понуда су у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

 
 

 

 

 С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      

 

 


