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Набавка услуге анализе воде 

 

На основу Захтева за додатним појашњењима од стране понуђача, Комисија за јавне 

набавке доставља потребна појашњења у складу са чланом 63. ЗЈН: 

 

Питање бр. 1. 

1. Да ли је, као доказ о испуњењу услова, наведеним у обрасцу бр. 3, а у вези члана 75 и 76 

ЗЈН, под редним бројем 7. довољно приложити Извештај о реализацији промета, са 

спецификацијом свих фактура, са корисником са којим је реализован уговор и  пружена 

услуга у вредности већој 2.000.000, или је неопходно приложити копије свих фактура, 

појединачно ? 

Одговор: 

Докази о испуњености услова се достављају на захтев Наручиоца, након отварања понуда у 

фази "стручне оцене понуда" коју врши комисија за јавне набавке. Као доказ комисија ће 

прихватити уговор у вредности од 2.000.000,00 динара или више и фактуре са доказима да 

су исте плаћене (финансијска картица, извод из банке или сл.). Докази не морају бити 

оригинали, могу се доставити копије истих. 

Понуда која се доставља у предвиђеном року не мора да садржи горе наведене доказе, само 

обрасце 3. и 4., потписане од стране одговорног лица. 

  

Питање бр. 2. 

Да ли је за узорковање вода из бунара неопходно да ми, као понуђач, обезбедимо пумпе за 

узорковање или су пумпе већ спуштене и узорковање се врши на славини, ручном пумпом 

или на неки други начин ? 

Одговор: 

Узорковање се врши на славини, бунари са којих је предвиђено узорковање су у функцији. 

 

Питање бр. 3. 

Да ли су сви бунари у функцији? 

Одговор: 

Сви бунари са којих је предвиђено узорковање су у функцији. 

 



Питање бр. 4. 

Како је омогућено узорковање отпадне воде (славина, одводна цев...)? 

Одговор: 

Узорковање отпадне воде се врши ручно на испусту (одводна цев). Узорковање и физичо-

хемијске анализе се врше у складу са стандардима: SRPS ISO EN 5667-:2007 и SRPS ISO 

5667-10:2007. 

 

Комисија за јавне набавке 

 
* документ је важећи без потписа и печата 


