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Предмет: Одговори на питања потенцијалних понуђача упућених путем електронске поште 

(маila) дана 31.01.2016. и 01.02.2016. године за јавну набавку велике вредности добара - 

набавка чврстих и течних хемикалија  у отвореном поступку  број 36/15-С. 

 

 Поштовани, 

 

Дана 31.01.2016. године у 09,22 часова и дана 01.02.2016.. године у 09,52 упутили сте нам 

путем електронске поште питања везана за јавну набавку велике вредности добара - набавка 

чврстих и течних хемикалија у отвореном поступку  број 36/15-С.   Наручилац је потврдио 

пријем Ваших питања електронским путем. 

Питања гласе: 

 

Питање број 1: 

Поштовани,  

Наведене стандарде не поседује ни један нама познати понуђач тражених материјала. На 

овај начин се дискриминишу готово сви понуђачи и произвођачи тражених артикала. Дакле 

наручилац је прекршио начело обезбеђивања конкуренције - члан 10 ЗЈН:  

"Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било 

којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 

преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 

спецификација и критеријума"  

као и начело једнакости међу понуђачима - члан 12. ЗЈН:  

"Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, 

предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би 

произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач."  

Из наведених разлога молимо да се из техничке спецификације и захтева за доказивање 

испуњености техничких услова изузме достављање: ИСО гуиде 34 и ИСО 17043" стандарда  

 

 Питање број 2: 

 

Поштовани, 

 

Обраћам Вам се са молбом за појашњење тендерске документације број   36/15-С  Набавка 

чврстих и течних хемикалија  партија 1 - 1.4.1. Течне хемикалије  

 

У циљу достављања одговарајуће понуде, најљубазније Вас молимо да нам доставите име 

произвођача, каталошки број  Noxol 100,  CAS број или упуства у које сврхе се користи 

наведена хемикалија. 
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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 одговорио на постављена 

питања. 

 

Одговор на питање број 1 гласи: 

  

У складу са указаним неправилностима Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у 

делу додатни услови из члана 76. ЗЈН.. 

 

Одговор на питање број 2 гласи: 

 

NOXOL 100 

 

Хемијско средство које се разређује водом, за уклањање мешаних оксида гвожђа, 

хидроксида гвожђа (Fe(OH)3), као и црвеног оксида гвожђа (hematit Fe2O3). Средство не 

сме да садржи ни једну врсту киселине. Не сме да садржи састојке који су по безбедоносном 

листу производа класификовани као опасни. Класификовано као ’’безопасно’’ по глобално 

хармонизованом систему за класификацију и обележавање UN (скраћено CLP/GHS, 

Sl.Glasnik RS 64/10;26/11; 105/13), погодно за рад са и без рукавица за заштиту радника. 

Доставити безбедоносни лист и извод из каталога. 

 

 

 

 

 С поштовањем   ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

                                   Комисија за јавне набавке  
  

  

 

 


