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ПРЕДМЕТ: Одговор на допис заинтересованог лица којим указује  
поводом јавне набавке – Основне хемикалије за прераду воде у 
отвореном поступку, ЈНброј 7-405/2016, партија 2-Алуминијум сулфат 
и  
партија 4-Флокулант 
 
У вези објављенe јавне набавке за набавку добара -  Основне хемикалије за прераду 

воде (JН.бр. 7-405/2016), заинтересовано лице је, дана 05.04.2016. године, у 

писаном облику  путем меила доставило УКАЗИВАЊЕ  заведено код Наручиоца  под 

бројем 615 следеће садржине: 

Povodom javne nabavke – osnovne hemikalije za preradu vode u otvorenom postupku, JN 

broj 7-405/2016 , PARTIJA 2 : ALUMINIJUM SULFAT i PARTIJA 4 : FLOKULANT , želimo 

da vam ukažemo da,  „ ZAINTERESOVANO LICE“,  ispunjava sve uslove iz člana 75 , ali 

ne može ispuniti posebne uslove,iz člana 76 , pa vas pozivamo, da ih ne postavljate kao 

obavezne i isključujuće, čime biste omogućili da i druge firme koje ispunjavaju sve ostale 

uslove, učestvuju u javnoj nabavci a vašoj firmi, sigurno i bolju cenu tj. manje troškove za 

nabavku hemikalija za preradu vode .  

“ZAINTERESOVANO LICE”  je firma koja se već punih 20 godina bavi proizvodnjom i 

prodajom hem.sredstava, pored ostalih, i za preradu vode za piće i prečišćavanje otpadnih 

voda. Odgovorna smo firma, koja od 50 zapolenih,  ima 7 dip.tehnologa i hemičara, 

savetnika za hemikalije i savetnika za transport opasnog tereta,  i radi u skladu sa traženim 

standardima ISO . Ima sopstvenu proizvodnju Al sulfata i feri hlorida,  pa vas pozivamo da 

nas posetite i uverite se o kakvoj se firmi radi.  

Nadamo se da ćete uvažiti naše ukazivanje i iz teksta poziva,i uslove iz člana 76 ,prilagotiti 

tako,da ne budu diskriminatroski, za druge firme. Molimo vas, da nas obavestite, da li ćete 

uvažiti naše ukazivanje . 

Сходно члану 63. став  3. Закона о јавним набавкама заинтересованом лицу 
одговарамо на допис, према следећем: 

 
Поред обавезних услова које морају испунити сви понуђачи у сваком поступку 
јавне набавке, ЗЈН дозвољава наручиоцу дискреционо право да одреди и 
додатне услове за учешће да би обезбедио поузданог партнера. У овом 
конкретном случају наручилац је одредио додатне услове имајући у виду 
предмет набавке и значај. Како су предмет набавке за партију 2 и партију 4 
хемикалије за прераду воде, наручилац је одредио додатне услове који су у 
логичкој вези са предметом јавне набавке тако да не дискриминишу понуђаче 
да поднесу понуду самостално или као група понуђача у ком случају додатне 
услове чланови групе испуњавају заједно (члан 81 ЗЈН). 
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Наручилац појашњава и прецизира додатне услове за партију 2 алуминијум 

сулфат дефинисане на страни 12/86 Конкурсне документације, мења 

садржину додатних услова тако да гласи: 

 

 

„ЗА ПАРТИЈУ 2 : АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ 

1) Услов: да је Понуђач  у претходне две године (2014.години и 2015. година), за потребе 

тратмана воде за пиће, испоручио предмет јавне набавке у количини, у овој захтеваној 

гранулацији 0-4мм , потребном квалитету и у уговореним роковима,  не мањој од  200 

тона; 

Доказ: Потврде купаца о испорукама добра које је предмет ове јавне набавке, уз које   

издавалац потврде прилаже књиговодствене картице добављача оверене читким 

потписом и печатом издаваоца, као доказ да су количине наведене у потврди заиста 

испоручене у 2014 -ој години  и 2015-ој години; 

2) Услов: Да до дана подношења понуда понуђач предмета јавне набавке мора имати 

најмање  5 радника запослених у радном односу на неодређено или одређено  

време  или ангажовано на други Законом дозвољен начин (уговор о повременим или 

привременим пословима идр.) од којих најмање 1 лице која су дипломирани 

технолог, или дипломирани хемичар или дипломирани физико-хемичар, 

запослено на радном месту, одговорно лице за квалитет предмета јавне набавке. 

Доказ: Пријава запослених по било ком основу сходно Закону о раду на ПИО (М 

образац). 

3) Услов:  Да понуђач или произвођач чији производ је предмет понуде, испуњава 

стандард SRPS ISO 9001:2008, као и стандард  SRPS ISO 14001:2005 за управљање 

опасним материјама. 

Доказ: Копија важећег Сертифика за понуђача или произвођача 

4) Услов : Понуђач је дужан да поседује Решење о испуњености услова из Закона о 
хемикалијама и Закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама. 

 

Доказ: Копија важећег решења за понуђача  

 
5) Услов:  Да Понуђач  поседује безбедоносни лист за предмет јавне набавке и да ће 

исти предати уз сваку испоручену количину алуминијум сулфата, понаособ.  

Безбедоносни лист мора бити оверен од стране Понуђача. 

Доказ: Оверен примерак безбедоносног листа обавезно мора бити достављен као 

саставни део понуде.“ 
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Наручилац појашњава и прецизира додатне услове за партију 4 флокулант, 

дефинисане на страни 13/86 Конкурсне документације, мења садржину 

додатних услова тако да гласи: 

 
„ПАРТИЈА 4: ФЛОКУЛАНТ 

Услов 1): да је Понуђач  у претходне две године (2014.години и 2015. година), за 

потребе тратмана воде за пиће, испоручио предмет јавне набавке у укупној вредности 

од најмање 300.000,00 динара без ПДВ 

Доказ: Фотокопија Уговора о испоруци предметних добара из 2014.  и 

2015.године, са потврдама купаца којим се доказује да је понуђач успешно без 

примедби испоручио предмет јавне набавке у збирном  износу од најмање 300.000,00 

динара без ПДВ. 

Услов 2) :  Да понуђач или произвођач чији производ је предмет понуде, испуњава 

стандард SRPS ISO 9001:2008, као и стандард  SRPS ISO 14001:2005 за управљање 

опасним материјама. 

Доказ: Копија важећег Сертифика за понуђача или произвођача. 

Услов 3) Да Понуђач  поседује безбедоносни лист за предмет јавне набавке и да ће 

исти предати уз сваку испоручену количину алуминијум сулфата, понаособ.  

Безбедоносни лист мора бити оверен од стране Понуђача. 

Доказ: Фотокопија  безбедоносног листа за предмет јавне набавке  

Безбедоносни лист мора бити оверен од стране Понуђача 
Оверен примерак безбедоносног листа обавезно мора бити достављен као саставни 

део понуде.“ 

 

ОБАВЕШТАВАМО ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА СУ ОВА  РАЗЈАШЊЕЊА САСТАВНИ 
ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  КОЈА ЋЕ БИТИ ИЗМЕЊЕНА У СКЛАДУ СА ЊИМА 
ИСТА ОБЈАВЉЕНА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ 
НАРУЧИОЦА 

 
 

КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА 
 

 


