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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 
БРОЈ: И02.01-7287/6 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 147/19 (1.2.59) 
ДАТУМ: 02.12.2019. године  
ЛАЗАРЕВАЦ 
 
   
  ОДГОВОРИ (ПОЈАШЊЕЊА) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  147/19 (1.2.59) 
 
 
Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 
68/15) и конкурсној документацији, дајемо одговоре (појашњење) конкурсне документације за јавну 
набавку услуга – Испитивање услова радне околине ЈН 147/19 (1.2.59). 
     
Заинтересована лица у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 
124/12; 14/15 и 68/15) доставила су електронском поштом дана 29.11.2019. године захтеве за 
додатним појашњењима у вези припремања  понуда  за ЈН 147/19 (1.2.59) односно  следећа питањa: 
 
ПИТАЊА  И ОДГОВОРИ: 
 
ПИТАЊЕ 1 (ЦИТИРАНО):   
 
„Молимо Вас да нам разјасните да ли се број наведених мерења односи на збирно летња и зимска, или 
се дати број односи на само зимска или само летња.“ 
 
ОДГОВОР 1:   
 
Број наведених мерења се односи на збирно летња и зимска. 
 
ПИТАЊЕ 2 (ЦИТИРАНО):   
 
„1. Да ли су јединичне мере по мерном месту, укупне количине које се испитују у зимским и летњим 
условима или појединачне количине за зимски односно летњи период? 
2. Да ли поред параметара микроклиме која се испитује и у зимским и у летњим условима Ваш захтев 
обухвата испитивање осталих параметара (осветљеност, бука, вибрације) и у зимским и у летњим 
условима или само у једном периоду од наведених?.“ 

 
ОДГОВОР 2:   
 
1. Ради се о укупним количинама које се испитују у зимским и летњим условима. 
2. Да, обухвата испитивање свих параметара у Техничкој спецификацији (микроклима, осветљеност, 
бука и хумане вибрације) и у зимском и у летњем периоду. 
 

Наручилац ће истовремено са објављивањем овог одговора на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца, објавити и измењену конкурсну документацију, како би олакшао понуђачима да 

припреме понуде, као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 


