
На основу  члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) 
 
ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“                                                    

 03 Број: 914 

Дана: 18.03.2015.год. 

 

Предмет:Појашњење конкурсне документације  за ЈНМВ бр.05/2015-Радови на хитним 
интервенцијама водовода и канализације 
  
 Питање 1  
 
У делу документације који се односи на додатне услове за учешће у наведеној јавној набавци 
захтевате: 
  
1.Лиценца за грађевинске радове 410.  
  
Како се ради о јавној набавци-Хитне интервенције водовода и канализације,ту област не покрива 
лиценца одговорног извођача радова грађевинске струке бр.410,већ Лиценца одговорног извођача 
радова грађевинске струке бр.414-Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и 
инсталација водовода и канализације.  
 Да ли се ради о техничкој грешци или не ? 
  
 
 Питање 2 
 
2. Да понуђач поседује Сертификат ISO 9001 
Обзиром да наручилац у својој конкурсној документацији није истакао знак стандарда Система 
менаџмента квалитетом ISO 9001,и по том следу не послује по стандарду ISO,већ по Националном 
стандарду то је захтев за поседовање траженог сертификата нелогичан,јер је у супротности са 
општим начелом стандардизације у пословању да пружа кохерентност која подразумева да збирка 
стандарда мора бити међусобно компатабилна,што би у овом случају значило да Дом здравља 
Земун,такође поседује Сертификат ISO 9001,а што у конкурсној документацији није наведено.  
 Молим за појашњење.  
 
 Питање 3 
 
3.Референца за обављање  
предметне делатности у последње три године,најмање три милиона динара оверена од стране 
корисника услуга,а као доказ Понуђач је у обавези да достави фотокопију Уговора.  
Ако у уговору није прецизирана вредност посла,већ само врста радова,да ли је као доказ могуће уз 
уговор доставити и копије рачуна у вредности од три милиона динара за захтевани период 
 
 

 

 

 

 



На основу  члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) 
 
ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“                                                    

 03 Број: 914-2 

Дана: 18.03.2015.год 

Одговори заинтересованом лицу на постављена питања за предметну набавку  
ЈНМВ 05/2015. Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације 
Одговор 1 

Да, техничком грешком наведена је лиценца 410. Конкурсна документација у делу 
посебних захтева поседовања лиценци се мења и гласи: 
 
Понуђач је у обавези да поседује најмање једног извршиоца са лиценцама, које 
издаје Инжењерска комора Србије: 400 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 
или 418. 
 
Одговор 2 

Дом здравља Земун поседује Сертификат о акредитацији Р-1-55-09/2015 на 
период од 3 (три) године и из истог разлога је и захетевао услов да понуђач 
поседује ISO стандард. 
 
Одговор 3 

Да, могуће је доставити и само рачуне за извршене услуге, које су предмет ове 
јавне набавке, из којих се несумњиво може утврдити да су услуге, које су предмет 
ове набавке, извршене у захтеваном периоду од претходне три године, укупне 
вредности, намање три милиона динара (уклјучујући ПДВ или без ПДВ, ако 
понуђач није у систему ПДВ). 

Као захтевани доказ за референце, биће прихваћене и окончани рачуни за 
поједине уговоре, са достављањем копија истих уговора или потврде наручиоца, 
са подацима о врсти услуге, времену обављања исте, вредности обављања исте, 
на меморандуму наручиоца са потписом лица овлашћеног за застпање и оверене 
печатом. 

У поступку оцењивања понуда, наручилац Дом здравља Земун, задржава право 
провере достављених доказа. 

Због измене које су настале у конкурсној документацији продужава се рок за 
достављање понуда, односно Понуђачи су дужни да доставе понуду 
најкасније дана: 26.03.2015. година, до 10,00 часова, а отварање понуда је у 
10:15 часова, истога дана. 

    С поштовањем, 

Комисија за ЈНМВ  05/2015, Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације 


