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                   Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п. 
                   Стара Пазова, Змај Јовина б.б. 
                   Регистар Привредних субјеката  БД 53835/2005 
                   Матични број: 08591148; шифра делатности 38.11 
                   ПИБ: 100537204 
                   Ерсте банка ад. Нови Сад, текући рн. бр 340-3890-94 
 

 
БРОЈ: 2597/1 
ДАНА: 24.11.2014. 
 
 

 Одговори на питања понуђача везана за јавну набавку бр. V/14  
 

 
 Дана 19.11.2014. године, примљен је захтев од потенцијалног понуђача за 
додатним објашњењем у вези припремања Понуде у поступку јавне набавке бр. 
V/14, Набавка судова за сакупљање отпада, обликована у три партије, и то: Партија 
1 – поцинковани контејнери од 1,1 м3, Партија 2 – метални контејнери од 7 м3 и 
Партија 3 - пластичне  канте од 140 л и 240 л и стубне канте од 50л, са следећим 
питањима: 
 

1. Питање: „У одговору на питање понуђача бр. 7. навели сте да сертификати о 
испуњености стандарда EN 840 3 и EN 840 6 имају исто значење као и 
сертификати за стандард из серије ISO. По нашем мишљењу нисте у праву, 
јер се сертификати из серије ISO  односе на понуђача и који потврђују да је 
успоставио у својој организацији систем менаџмента квалитетом, заштите 
здравља, животне средине и безбедност на раду, док сертификати из серије 
стандарда EN 840 потврђују да перформансе предметног добра испуњавају 
прописане техничке захтеве. Уколико и даље стојите при тврдњи да су ова 
два документа истоветне садржине захтевамо да нам пружите образложење 
за ту тврдњу.“ 
 

Одговор: Комисија прихвата сугестије заинтересованих понуђача и тачно је да 
Комисија није дала исправан одговор на постављено питање, као и да су 
сертификати о испуњености стандарда из серије ISO подједнако важни за сваку од 
партија и самим тим их Понуђачи морају доставити као доказ уколико понуду 
подносе за било коју од партија. Сходно наведеном, биће измењена и конкурсна 
документација. 
 

2. Питање: „У делу техничка спецификација предмета набавке у Партији бр. 2 
на стр. 5. Потребно нам је додатно појашњење. Тачније, навели сте да 
ојачање странице треба бити од U профила 50 х 100 mm. Питање је да ли се 
„ојачање“ односи на рам контејнера или као што је уобичајено рам 
контејнера може бити кутија цев?“ 
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Одговор: У питању је бочно ојачање на које се постављају ушке за манипулацију и 
подизање контејнера возилима аутоподизачима. Рам контејнера може бити кутија 
цев одговарајућих статичких карактеристика за намену и употребу контејнера. 
 
 
 
 
                                                                          Комисија за јавну набавку: 

 
                                                              Драгиша Четник, председник комисије, с.р. 
 
                                                                 Ђорђе Деспотовић, члан комисије, с.р. 
 
                                                                 Катица Ковачевић, члан комисије, с.р. 
 
                                                                     Синиша Илић, члан комисије, с.р. 

             
                                                                             
 


