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Број: 5.2.- 99                                                             

Дана: 04.01.2017.                         

                                                                                                                                                            

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 30.12.2016.  у  11.59 часова , за јавну набавку мале вредности услуга – 100/16, 

Услуге интернет провајдера. 

 

Дана 30.12.2016. у  11,59 часова ,  потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку мале вредности услуга –100/16, 

Услуге интернет провајдера.Наручилац је првог радног дана 04.01.2017 године у 08,04 

потврдио пријем е-маила. 

 

Питања упућена 30.12.2016.  у 11.59 часова гласе: 

 

„Поштовани, 

У вези са припремом понуде за јавну набавку услуге интернета за потребе наручиоца ЈКП 

Водовод и канализација Нови Сад - ЈН бр: 100/2016, 

молимо вас за појашњење и одговоре на питања: 

1. На страни 17/47 конкурсне документације у оквиру додатних услова које понуђач 

мора испунити за учешће у предметном поступку јавне набавке предвиђено је 

следеће: 

1- да располаже довољним пословним капацитетом:  

  - да има уведене стандарде квалитета ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, 

ИСО 20000-1,  

ИСО 27001 

Као доказе испуњености ових услова потребно је доставити:  

- фотокопија важећих сертификата за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 

18001, ИСО  

20000-1, ИСО 27001 

 

Да ли су ови услови реално предимензионисани, односно шта су разлози да понуђачи 

морају имати баш све захтеване сертификате? Према члану 76. ЗЈН Наручилац одређује 

услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

логичкој вези са предметом јавне набавке. Једини сертификати који су у логичкој вези са 

предметом набавке су 9001, 27001 и 20000-1. 

ИСО 14001 гарантује да су током пружања услуга, негативни утицаји на животну средину 

идентификовани , надгледани и усклађени са законским регулативама. 

ИСО 18001 дефинише захтеве за систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду. 

 

С обзиром да ће систем преноса података и приступа интернету бити реализован оптичким 

линком или преко бакра, како примарна тако и секундарна веза, што ће бити документовано 

идејним планом, физички оптички линк или бакар ни на који начин не угрожавају животну 
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средину (ИСО 14001). Такође, ИСО 18001 није неопходан код пропуштања оптичких и 

бакарних веза јер нема радова на висини, крововима и сл. 

С тим у вези, сугеришемо измену конкурсне документације у смислу одустајања од ИСО 

14001 и ИСО 18001 стандарда. 

 

2. Да ли сте вршили испитивање тржишта, колики је по Вама број потенцијалних понуђача 

који би могли задовољити овај услов? Уколико сте вршили испитивања, молимо да 

наведете који понуђачи испуњавају овај услов. 

 

3. Да ли се прописивањем свих ових услова обезбеђује довољна конкуренција по питању 

јавне набавке? Према члану 10. ЗЈН: Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке 

омогући што је могуће већу конкуренцију. 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. Молимо вас да ово узмете у обзир и 

измените кд. 

 

4. На страни 18/47 конкурсне документације у оквиру додатних услова које понуђач мора 

испунити за учешће у предметном поступку јавне набавке предвиђено је следеће: 

3. - да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

Запослена лица, или радно ангажована лица, треба да имају следеће квалификације: 

 Минимално 1 пројектантса лиценцама за пројектовање телекомуникационих мрежа и 

система (353) издате од стране Инжењерске коморе Србије 

 Минимално 1 пројектант са лиценцама за извођење радова телекомуникационихмрежа и 

система (453) издате од стране Инжењерске коморе Србије  

 Минимално 2 сертификована запослена који поседују сертификат из мрежних 

технологија CCNA  

 Минимално 4 сертификована запослена који поседују сертификат из мрежних 

технологија MTCNA  

 Минимално 4 сертификована запослена који поседују сертификат из мрежних 

технологија MTCRE  

 Минимално 2 сертификована запослена који поседују сертификат из мрежних 

технологија CCNP 

  Најмање 3 мобилне екипе (по најмање 2 лица у једној екипи) обучених техничара за рад 

на висини са важећим санитарним књижицама-укупно 6 лица (3 мобилне екипе х 2 

 техничара) 

 

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се уместо лиценци MTCNA и MTCRE доставе 

лиценце само за Cisco рутере (CCNA и CCNP), с обзиром да су исти према функцији и 

квалитету у предности у односу на MikroTik рутере а по градиву које је потребно за 

полагање, само CCNP покрива и MTCNA и MTCRE ? 

Као доказ за испуњавање кадровског капацитета и то „„најмање 3 мобилне екипе 

ангажоване на откањању кварова.(екипа се састоји од минимум 2 члана у службеном 

превозном средству са потребним средствима за рад на опреми и рад на висини), тражи се, 

између осталих и Извештај о стручној обучености запослених за рад на висини. С обзиром 

да ће систем преноса података и приступа интернету бити реализован оптичким линком или 

преко бакра, како примарна тако и секундарна веза, што ће бити документовано идејним 

планом, напомињемо да код пропуштања оптичких или бакарних веза нема радова на 

висини, крововима и сл. 
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С тим у вези, молимо Вас за појашњење да ли је за случај реализације оптичким линком или 

преко бакра неопходно испуњавање овог услова, као и Извештаја о стручној обучености 

запослених за рад на висини? “  

 

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

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

Одговор  

 

На Питање бр.1. 

По Члану 13. ЗЈН Наручилац је дужан да набавља добра, услуге и радове који не загађују, 

односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно 

смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност и да када је то оправдано као 

елемент критеријума економски најповољније понуде одреди еколошке предности 

предмета јавне набавке, енергетску ефикасност, односно укупне трошкове животног 

циклуса предмета јавне набавке. 

Због потребе да се обезбеде комуникациони линкови различитим путања и/или 

технологијама, неопходно је да особље понуђача буде сертификовано и овлашћено за 

радове на висини и у специфичним условима рада, због делатности наручиоца.  

Узимајући у обзир врсту делатности наручиоца и значај објеката наручиоца за производњу 

и снабдевање града Новог Сада водом као и законску регулативу у овој области а којих се 

наручиоц мора придржавати у смислу задовољења предуслова у вези јавног здравља, 

сматрамо да су захтеви оправдани. Стога се остаје при захтеву за поседовањем наведених 

сертификата.  

Уколико понуђач тражене додатне услове  не може да испуни самостално,исте може 

испунити учешћем у заједничкој понуди.  

На Питање бр.2. 

Поштовани, по нашим истраживањима наведене додатне услове из Вашег питања број 1 

остварују више од два понуђача. На сајту сертификационих кућа можете проверити које 

фирме су увеле наведене стандарде.  

На Питање бр.3. 

У складу са одговорима на претходна два питања евидентно је да додатне услове може да 

испуни већи број фирми. Уколико понуђач тражене додатне услове  не може да испуни 

самостално, исте може испунити учешћем у заједничкој понуди.  

На Питање бр.4. 

Понуђач за мрежну опрему коју уграђује по локацијама наручиоца мора да поседује 

сертификоване запослене. 

Пошто у мрежи наручиоца постоји Микротик мрежна опрема која се користи за 

повезивање и комуникацију између локација, неопходно је да и запослени понуђача поседују 

неопходна знања из Микротик опреме. 
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Обзиром да се објекти ЈКП Водовод и канализација Нови Сад налазе на преко 20 локација 

од којих је знатан број на неприступачном терену (планина, шума, мочварно приобаље) те 

да до сада до ових локација није било могуће довлачити оптику или бакар наша 

претпоставка је да ће се ове локације повезивати wireless линковима за шта ми већ 

унапред имамо изграђену инфраструктуру.  

Обзиром да било какви грађевински радови у оквиру објеката ЈКП Водовод и каналиација, 

претппостављају исходовање дозволе за градњу чији трошкови падају на терет власника 

објекта или инвеститора што смо у овом случају ми, тренутно нисмо спремни на додатне 

финансијске издатке, а и рокови су кратки да бисмо поменуте дозволе за сваки објекат 

попнаособ издејствовали. Наиме приликом израде конкурсне документације наручилац се 

држао начела ефикасности и економичности, односно да се предметна набавка спроведе 

уз што мање трошкове везане за поступак и извршење јавне набавке. 

С тим у вези остајемо при захтеву везаном да мобилне екипе морају да поседују Извештај 

о стручној обучености за рад на висини. 

 

 

 

С поштовањем, 

 

Служба јавних набавки 

ЈКП“Водовод и канализација“ Нови Сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                                   Комисија за јавне набавке 

             

      

 


