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Број:8964/3-1 
Датум: 22.01.2016. 
Место: Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника 
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: 
Правилник), у вези предметне јавне набавке која је расписана на основу Одлуке о 
покретању jaвне набавке мале вредности, број 8964 од 27.11.2015. године. Допуне решења 
број 8964-1 од 25.12.2015. године. Решења о именовању комисије за јавну набавку од 
27.11.2015. године број 8964/1 у складу са Чланом 54. и 39. Став 4. Алинеја 2. и 3. Закона. 
Позива за достављање понуда 8964/3 од 18.01.2016. године , објављен у складу са чланом 
57. Закона дана 18.01.2015. године, на Порталу УЈН и сајту Наручиоца. 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 123/2015 
 
 

СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА 
ОРН: 31681200 Електричне  пумпе 
Партија I Сервис циркулационих пумпи - Wilo 
Партија II  Сервис циркулационих пумпи - Grundfos 
Партија III  Сервис циркулационих пумпи - Sever 
Партија IV  Сервис циркулационих пумпи - Imp 
 

- Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 
вредности, доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 20.01.2016. 
године, у складу са Чланом 20. Став 2. и 6. којим Заинтересовано лице захтева 
додатно објашњења и одговор на следеће питање; 

 

Достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке: 
 

1. Извод из Питања: 
 

''... imam sledeća pitanja vezano za tipove pumpi Grundfos: 
 
R.Br1. UPS50 - Nije napisan produkt broj pumpe, iz tog razloga ne možemo znati da li je u pitanju 
monofazna ili trofazna pumpa, takođe su navedene tri snage 360W, 720W, 1000W koje se 
pretpostavljan odnose na snage pri sve tri brzine? Postoje samo dva ležaja u pumpi, navedene 
su tri stavke za ležajeve? 
R.Br2. UPS65 - Nije napisan produkt broj pumpe, iz tog razloga ne možemo znati da li je u pitanju 
monofazna ili trofazna pumpa, takođe su navedene tri snage 490W, 1150W, 1550W koje se 
pretpostavljan odnose na snage pri sve tri brzine?  Postoje samo dva ležaja u pumpi, navedene 
su tri stavke za ležajeve? 
R.Br3. TP-TPE80- Nije napisan produkt broj pumpe, iz tog razloga ne možemo znati da li je u 
pitanju monofazna ili trofazna pumpa, takođe su navedene četiri snage 1,1kW, 2,20kW, 4kW, 
5,5kW, na šta se odnosi 5 vrednosti snaga elektromotora? Postoje samo dva ležaja u pumpi, 
navedeno je pet stavki za ležajeve? 
R.Br4. TP-TPE100- Nije napisan produkt broj pumpe, iz tog razloga ne možemo znati da li je u 
pitanju monofazna ili trofazna pumpa, takođe su navedene četiri snage 3kW, 4kW, 5,5kW, 7,5kW, 
na šta se odnosi 4 vrednosti snaga elektromotora? Postoje samo dva ležaja u pumpi, navedeno 
je 4 stavke za ležajeve? 
R.Br5. TP-TPE125- Nije napisan produkt broj pumpe, iz tog razloga ne možemo znati koji je 
tačno model pumpe, takođe su navedene četiri snage  4kW, 5,5kW, 7,5kW, 11kW na šta se 
odnosi 4 vrednosti snaga elektromotora? Postoje samo dva ležaja u pumpi, navedeno je 4 stavke 
za ležajeve? 
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R.Br6. TP-TPE150- Nije napisan produkt broj pumpe, iz tog razloga ne možemo znati koji je 
tačno model pumpe, takođe su navedene 3 snage   7,5kW, 11kW, 15kWna šta se odnosi 3 
vrednosti snaga elektromotora? Postoje samo dva ležaja u pumpi, navedeno je 3 stavke za 
ležajeve? 
 ...? '' 
 

Одговор на питање: На основу Вашег постављеног питања и захтева за појашњењем а везано за 
Образац бр. 11 Предмер и предрачун добара за  Партија I Сервис циркулационих пумпи - Wilo, 
страна 24-26 од 42 предметне конкурсне документације достављамо следеће образложење: 
За позиције 1-2 UPS; Не постоји дефинисан продукт број пумпе, наведене пумпе су трофазне, 
снаге максималне тробрзинских пумпи по моделима 60/2F, 120/2F i 180/2F. Позиције лежајеви су 
за величине 60/2F, 120/2F i 180/2F. 
 
Образац бр. 11 Предмер и предрачун добара за  Партија I Сервис циркулационих пумпи - Wilo, 
страна 24-26 од 42 предметне конкурсне документације достављамо следеће образложење: 
За позиције 3-6 TP-TPE; Не постоји дефинисан продукт број пумпе, наведене пумпе су трофазне. 
Снаге које су наведене су снаге различитих пумпи по карактеристикама а истог уградбеног 
пречника. 
 
Захтев заинтересованог лица достављен је у предвиђеном року. Одговор и појашњење на 
достављен захтев, биће без одлагања објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на 
интернет страни Наручиоца. 
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