
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.78/16 јавна набавка мале вредности  

 

 

Број:  5.2.-28468 

Датум:  14.11.2016. 

 

 

Предмет: одговор на питање у поступку jавне набавке мале вредности  услуга сервис 

лабораторијске опреме 78/16, за коју је позив  за подношење понуда објављен на Порталу јавних 

набавки 07.11.2016. године.  

 

Поштовани, 

 

Дана 08.11.2016. у 11,20 часова  упутили сте нам путем електронске поште питање везано за  

конкурсну документацију за јавну набавку услуге сервис лабораторијске опреме у jавне набавке 

мале вредности број. 78/16. Наручилац је дана 08.11.2016. у 12,07 часова електронским путем 

потврдио пријем Вашег питања.  

 

Питањe: 

 

Наручилац је предмет јавне набавке обликовао тако да је услуге сервисирања свих, веома 

различитих апарата, апарат различитих произвођача ставио у једну партију. Сматрамо да је 

несврсисходно и неекономично то да се производи свих произвођача налазе у истој партији јер 

постоји реална могућност да наручилац не прибави ниједну прихватљиву понуду или прибави 

понуде понуђача који нису овлашћени за одржавање предметне опреме или не поседују резервне 

делове. Подсећамо да је одржавање опреме од стране неовлашћеног сервиса у најмању руку 

ризично за наручиоца јер неће имати сигурност у исправан рад апарата, а да не напомињемо да из 

нестручног одржавања може проистећи велика штета на опреми која је у јавном власништву, чија 

ће поправка накнадно бити скупља или немогућа, па овакво поступање наручиоца може за 

последицу имати неадекватно трошење јавних средстава.  

 

Из наведених разлога, предлажемо да наручилац изврши измене конкурсне документације и то 

тако што ће предмет јавне набавке обликовати у више партија.  

 

Предлажемо да наручилац, као додатну сигурност да ће набавити понуде које ће у целини 

задовољити потребе наручиоца, у додатне услове уврсти и обавезу достављања сертификата о 

обучености сервисера који је издат од стране произвођача опреме.  

 

Сматрамо да би усвајање нашег предлога наручиоцу донело више користи, јер би успешно спровео 

јавну набавки и себи прибавио одговарајуће и прихватљиве понуде. 

 

 

 

 

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  одговор на постављено питање: 
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Обликовање јавне набавке по партијама је могућност, а не обавеза, коју Закон о јавним набавкама 

предвиђа. 

 

У вези са истакнутим ризиком у случају “одржавања опреме од стране неовлашћеног сервиса”, 

наводимо да је у конкурсној документацији већ наведено да сервис опреме могу радити искључиво 

овлашћени сервисери. 

 

С тим у вези, Наручилац је у конкурсној документацији дефинисао услов у вези са поседовањем 

сертификата сервисера у смислу: 

 

б) да поседује важећи сертификат/потврду којим се доказује да је сервисер завршио обуку и да је 

стручно оспособљен за сервисирање опреме за следеће позиције у техничкој спецификацији: 1, 2, 

3, 4, 6, 16, 24, 25, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 58, 59, 62 и 71. Сертификат мора бити издат од стране 

произвођача предметне опреме која се сервисира 

 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити важећи сертификат/потврду којим 

се доказује да је сервисер завршио обуку и да је стручно оспособљен за сервисирање предметне 

опреме. Сертификат мора бити издат од стране произвођача предметне опреме која се 

сервисира. 

 

С поштовањем 

 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             Комисија за јавне набавке 

              

 


