РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за буџет и финансије
Служба за јавне набавке
Број: 404-6/2019-II-6
Дана: 14. 03. 2019. године
СремскиКарловци
На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12,
14/2015 и 68/2015), Комисија даје
Одговор заинтересованим лицима
на питање у вези са јавном набавком
КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНИХ
СТАНОВА НА ЧЕРАТУ-ВОДОВОДНА МРЕЖА
Партија број I
редни број ЈН ОП IV-1-3-4

Дана, 12.03.2019. године запримљен је захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за ЈН ОП КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА НА ЧЕРАТУ-ВОДОВОДНА
МРЕЖА, Партија број 1 редни број ЈН ОП IV-1-3-4 који гласи:
Захтев број 1:
Питање број 1:
Као додатни услов за учешће у поступку поменуте јавне набавке постављен је услов
да је понуђач сертификован сертификатом ISO 27001 (такође указујемо на грешку у КД, где
је уместо ISO 27001, стављен ISO 27001 - што је погрешно), обзиром да се ISO 27001односи
на област Система менаџмента безбедношћу информација, као потенцијални понуђач не
видимо како је то релевантно за поменуту јавну набавку, односно радове, па молимо
појашњење.
Одговор на питање број 1:
ISO 27001 је тражен због рада на систему управљања главним доводником воде и
резервоару за Сремске Карловце, које одржава ЈКП "Водовод и канализација" из Новог
Сада. С обзиром да исти није обавезан, Наручилац ће објавити Измене и допуне конкурсне
документације у делу који се односи на пословни капацитет.
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Питање број 2:
На страни 11/85 конкурсне документацијеу позицији предмера радова у тачки
5.04. Набавка и монтажа арматуре од дуктилног лива према спецификацији
материјала (обрачун по комаду), pa u poziciji 1. Е (ПЗ) Ø 80 са телескопском уградбеном
гарнитуром РД 0,7-1,1 , округлом капом "Вода" и металном подложном
плочомтипа HAWLE. Наша недоумица је следећа, Произвођач HAWLE има више типова
арматуре од дуктилног лива, молимо Наручиоца да дефинише тачно какав тип конкретно
вентила треба и шта је све потребно да би понуђач доказао да заиста нуди такав тип вентила,
обзиром да арматура од дуктилног лива има више различитих типова и безброј произвођача.
Одговор на питање број 2:
Hawle је Произвођач PZ вентил има ознаку "E2" DIN EN 558-1 No 400
Уградбена гарнитура телескоп. са вретеном од пуног гвожђа No 900
Подложна плоча од PVC No 204100.

Напомена: Наручилац ће померити рок за подношење понуда са 18.03.2019. године
на 20.03.2019. годину до 09:00h. Отварање ће се вршити истог дана у 10:30 h.

КОМИСИЈА ЗА
ЈН ОП IV-1-3-4
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