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ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП ОС 
1.1.6/2015 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 
вредности број ЈН ОП ОС 1.1.6/2015,  Набавка арматуре и мерно – регулационих 
сетова (МРС) за потребе изградње ТС, 38418000-калориметри ,доставило је наручиоцу 
писани захтев путем e-mail-а дана 19.05.2015. године у 13,29 часова којим тражи 
одговор на следеће питање: 
  

Молим Вас за разјашњења везано  за предметну јавну набавку.  
 
1. У тендеру на страни 9/62  у делу : A. Напојна грана (горња цев), тачка 2 челична 

цев називног пречника идентичног називној величини МРС,  у даљем тексту 
челична цев, причвршћена за конструкцију ормана адекватним елементом за 
ношење (у орману) 
Опис позиције: челична цев са цевним елементима, израђени од бешавних 
цевикоје одговарају стандарду SRPS EN 10255-2, квалитет материјала  S195T 

 
ПИТАЊЕ: 
Наведени стандард се односи на шавне и бешавне цеви хидро испитане на 50 бара. 
Наведени стандард SRPS EN 10255-2 подразумева цеви од нелегираног челика 
погодне за заваривање и нарезивање навоја. 
Да ли се могу понудити шавне цеви у траженом стандарду или бешавне цеви у 
стандарду SRPS EN 10220 које се иначе испоручују за израду термотехничких 
инсталација? 
 
У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) обавештавамо заинтересовано лице 
следеће: 
 
 
Одговор : 
 
Не могу се понудити шавне већ се морају понудити захтеване бешавне цеви које 
одговарају стандарду SRPS EN10255-2 квалитет материјала S195T. 
 
 
           Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) наручилац објављује на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
 


