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Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућено путем 

електронске поште (maila) дана 13.06.2018. године за јавну набавку мале вредности добара – 

Набавка и монтажа клима уређаја, број 46/18. 

  

Дана 13.06.2018. године у 10,37 потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку мале вредности добара - набавка и монтажа клима 

уређаја, број јнмв 46/18. Наручилац је истог дана у 11,27 електронским путем потврдио 

пријем питања. 

Питање  гласи:  

 

,,У конкурсној документацији за Јавну набавку бр.46/18 

тачка 3-да располаже неопходсним капацитетом 

а)да има најмање 3 запослена или на други начин радно ангажована монтера који су сви 

оспособљени за рад на висини и поседују важеће санитарне књижице,а од којих најмање 

један поседује уверење/сертификат о стручној оспособљености лемиоца 

 

Питање: 

Ако се фирма бави термо-техничким инсталацијама чију су запослени оспособљени за 

безбедан и здрав рад(образац6) из ког разлога је неопходно да поседује важеће санитарне 

књижице тј. да ли ће непоседовањем истих бити елиминациони фактор? 

 

Сходно одредбама члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), Наручилац-Комисија даје у законском року одговор на 

постављено питање. 

 

Одговор на питање: 
Услов из конкурсне документације да запослени/радно ангажовани монтери  поседују 

санитарне књижице, је из разлога, што ће се већина клима уређаја монтирати у зони 

санитарне заштите на Фабрици воде, Нови Сад. Обзиром да је у питању јавно снабдевање 

становништва водом за пиће, санитарне књижице су неопходан услов, сходно Закону о 

заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016). У супротном 

кадровима-монтерима  понуђача не може бити омогућен приступ објектима Наручиоца који 

су под санитарном заштитом.Из свега напред наведеног потенцијални понуђачи морају у 

својој понуди доставити доказе за испуњавање постављеног услова. 

 

С поштовањем, 

 

                                                          ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“НОВИ САД 

 

                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 46/18 
Доставити: 

 Служби „Јавних набавки“ 

 Архиви      


