
 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА“ 

ШАРПЛАНИНСКА 28,  

21000 НОВИ САД 

 

                                                                                              "Office - Tectum" d.o.o.  

                                                                                                     ул. Мике Аласа 46 

                                                                                           11000 Београд 

 

Предмет:  Додатна појашњења за јавну набавку радова у поступку јавне набавке 
мале вредности бр.5/16 – Кречење, хобловање и лакирање паркета у 
учионицама и кабинетима. 

 

 Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од 
06.04.2016. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку 
бр.5/16 – Кречење, хобловање и лакирање паркета у учионицама и кабинетима. 
  

Питања: 

"У вези јaвне нaбaвке бр 5/16: Кречење, хобловaње и лaкирaње пaркетa у 
уционицaмa и кaбинетимa, молимо Вaс дa нaм одговире нa следећa питaњa: 

1. Дa ли се трaжени ИСО 17020 односи нa сертификaциону кућу којa је издaлa 
стaндaрде ИСО 14001 и ОХСАС 18001,  пошто се тaкви стaндaрди нa издaју 
грaђевинским предузећимa и нa који нaчин се докaзује овaј услов пошто није 
довољно појaшњено у конкурсној документaцији? 

2. Којa врстa рaдовa се прихвaтa кaо референтни рaдови, тј дa ли се изгрaдње 
објекaтa сa свим зaвршним грaђевинско-зaнaтским рaдовимa смaтрaју кaо 
референтни рaдови? 

3. Зa који месец се трaжи ППП ПД обрaзaц зa лиценцирaног инжењерa? 

4. Дa ли се прихвaтa дa понуђaч имa  уговор о пословно техничкој сaрaдњи сa 
кућом којa води безбедност и здрaвље нa рaду и прилaгaње лиценце те фирме сa 
уверењем о положеном стучном испиту лицa оспособљеног зa обaвљaње пословa 
безбедности и здрaвљa нa рaду? 

5. Дa ли се прихвaтa уговор о зaкупу возилa кaо докaз зa поседовaње кaмионa 
носивости од 4-6 тонa?" 



 
Oдговор на питање бр. 1: 
 
Поштовани, 

- Овај међународни стандар садржи захтеве за компетентност тела која 
обављају контролисање и за непристрастност и конзистентност њихових 
активности контролисања. Он се примењује на контролна тела типа А,Б 
илиЦ, како је дефинисано у овом међунарадном стандарду и примењује се у 
свакој фази контролисања. Напомена: фазе контролисања обухватају фазу 
пројектовања, испитивање типа, почетног контролисања, контролисање у 
употреби или надзор. Стандард 17020 који смо захтевали у конкурсној 
документацији се користи приликом испитивања уграђених елемената и 
надзора. 

            Овај додатни услов је наведен јер се ради о специфичној и врло    
деликатном објекту, јер се ради о објекту за обазоање и боравак "наше" 
деце у осетљивом основношколском узрасту, те је неопходно испитати 
елементе који се уграђују-користе, како не би дошло до негатинвних, 
нежељених и штетних утицаја на животу средину.  

            Стандард 17020 је највиши ниво – ранг стандарда што се тиче свих 
уградних елемената. Он обухвата све остале стандарде испод њега.  

 

Oдговор на питање бр. 2: 
- Као што је тражено и написано на страни 6.  конкурсне документације 

"успешно реализовао исте или сличне радове", и на страни 30, образац 10, 
Референтна листа, наравно ова јавна набавка се односи на кречење, 
хобловање и лакирање у учионицама и кабинетима. 

 

Oдговор на питање бр. 3: 
- Образац ППП ПД за лиценцираног инжењера, тражи се за месец фебруар. 

 
 
Oдговор на питање бр. 4: 

- Не прихвата се уговор о пословно техничкој сарадњи, да би на основу тог 
уговора могли, да као потенцијални понуђач испуните тражене додатне 
услове. Поштовани, имате Члан 81. ЗЈН који Вам омогућава испуњење 
додатних услова, а то је уједно и могућност и на неки начин одговор на ваша 
питања 1 и 4. 

 
  
Oдговор на питање бр. 5: 

- Прихвата се да доставите уговор о закупу или лизингу, као доказ за тражене 
додатне услове везане за технички капацитет, стим да остаје доказивање 
фотокопија важеће саобраћајне дозволе и полиса осигурања. 

 

С поштовањем, 


