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Наш знак: 1638/3-1 
ЈНОП 1112/2018        Пожаревац, 23. април 2018. 
Ваш знак: 
_________ / _____ 
  
 
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 поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне набавке, 
број 1638 од 22.3.2018. године и Позива у поступку за достављање понуда 1638/3 од 23.3.2018. 
године, објављеног дана 26.3.2018. године на порталу УЈН у складу са Чланом 55. Закона и 
конкурсне документације, достављамо Вам у вези предметне јавне набавке: 
 
Предмет:  Обавештење, додатне информације, на достављена питања ЈНОП 1112/2018 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  

НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ 

ОРН: 44163000 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке, доставило 
је Наручиоцу писани захтев дана 23.04.2018. године, заведен од стране Наручиоца са бројем 2301 
електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор. 
 

Претходно наведеним у обавези смо да истакнемо како је допис упућен након последњег рока за 
додатним информацијама или појашњењима при чему заинтересовано лице може да се укаже на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, што истим није 
учињено, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Како је крајњи рок за 
подношење понуда 26.април до 9 сати недвосмислено је да је захтев упућен по истеку рока. 
 

Комисија у свом раду и поред закључка да је дошло до истека рока у складу са Чланом 63. Став 2. 
ЗЈН, поштујући одредбе Става 3. и 4. истог члана а све у циљу поштовања начела јавних набавки, 
посебно једнакости понуђача објављује одговоре, односно појашњења на следећа питања пренета 
у изворном облику, форми и дефиницији као и одговорима од стране стручног дела комисије; 
 
Питање 1. Da li je dozvoljeno ponuditi materijal kugle i vretena i od feritnog ili martenzitnog nerđajućeg čelika? 
Одговор: Nije dozvoljeno da se ponudi materijal kugle i vretena od feritnog ili martezitnog nerđajućeg čelika. 
 

Питање 2. Molimo pojasnite pojam "nemagnetični" nerđajući čelik. Na koji način će se vršiti kontrolisanje 
stepena magnetičnosti? I austenitni nerđajući čelici mogu biti magnetični u manjoj meri, pa molimo bliže 
definišite kakav čelik zaista treba da bude    (eventualno ako možemo da zamolimo da navedete neke 
prihvatljive grupe materijala). 
Одговор: Pojam magnetičnosti ili nemagnetičnosti može se naći u literaturi, i svaki proizvođača bi trebao 
da bude upoznat sa tim podatkom. U konkternom slučaju, prihvaljiv je austenični nerđajući čelik sa 
minimalnim sadržajem Cr od 18% i Ni od 8%, odnosno čelik AISI 304 ili 316. 
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Питање 3. Uz isporuku se zahteva kompletna dokumentacija kvaliteta ugrađenog materijala, sa 
obezbeđenom sledljivošću. Molimo bliže pojasnite pojam "sa obezbeđenom sledljivošću". Da li se tu misli 
da: 
svaka slavina mora biti obeležena serijskim brojem, dok se isti taj serijski broj mora nalaziti i na sertifikatu 
3.1 EN10204 koji izdaje proizvođač slavine, ili  
se misli na dostavljanje kompletnih ulaznih sertifikata materijala koje proizvođač nabavlja od svojih 
podisporučilaca da bi napravio slavinu? 
Pretpostavljamo da se mislilo na varijantu pod a), s obzirom na serijsku proizvodnju ovakvih slavina. 
Одговор: Uz isporuku se dostavljaju svi ulazni sertifikati materijala koji se ugrađuju u slavinu. Dakle, u 
pitanju je varijanta pod b). 

Питање 3. Da li je dozvoljeno uz isporuku, umesto traženog 3.2, dostaviti samo sertifikat 3.1 EN10204 
koji izdaje proizvođač, odnosno ovlašćeno lice proizvođača koje je nezavisno od procesa proizvodnje? U 
tom sertifikatu su inače uvek precizno navedeni svi materijali od kojih je slavina izrađena i nalazi se serijski 
broj koji se istovremeno nalazi i na slavini. Da pojasnimo pitanje: Za manje prečnike je traženo 
kontrolisanje 3.1, a za veće prečnike i 3.1 i 3.2, a za sve prečnike je zahtevano da bude obezbeđena 
sledljivost. Međutim skrećemo pažnju da se ova vrsta slavina pravi u velikoserijskoj proizvodnji. Ovakav 
zahtev za kontrolisanjem je izuzetno redak, praktično niko od kupaca i nema ovakve zahteve kada  je u 
pitanju proizvod koji se serijski pravi. U tom smislu je neracionalno, značajno poskupljuje i produžava 
rokove    eventualno prilagođavanje proizvođača zahtevima za konkretne manje količine.   Molimo da 
razmotrite mogućnost pojednostavljenja zahteva, kako bi se ponuda prilagodila tržišnim uslovima. 
Одговор: Ostaje pri zahtevu da se za određene prečnike dosavlja sertifikat 3.2 u skladu sa EN 10204. 
Takođe, navodimo da je sertifikat 3.2 uobičajan zahtev i kada je u pitanju proizvodnja predizolovanih 
čeličnih cevi. Napominjemo da kao Naručioci imamo pravo da o svom trošku prisustvujemo proverama od 
strane proizvođaća, kao i ispitivanjima od strane akreditovane laboratorije. 

Питање 4. Da li je dozvoljeno dostaviti ponudu bez sertifikata SRPS EN ISO 3834 za     zavarivački 
pogon? Ovo pitamo imajući u vidu da se već traži određeni kvalitet materijala, oznake za bezbednu 
upotrebu proizvoda (CE i 3A znak), garantni rok od     3 godine i sl. 
Одговор: Ostaje se pri zahtevu da se u fazi nuđenja dostavi kopija važećeg sertifikata za zavarivački 
pogon za proizvodnju dobara koji je predmet javne nabavke, SRPS EN ISO 3834 izdat od strane 
akreditovanog sertifikacionog tela. 

Питање 5. U zavisnosti od sadržine Vaših odgovora, molimo razmotrite mogućnost produženja roka za 
dostavuponude. 
Одговор: Ostajemo pri prethodno definisanom roku za podnošenje ponuda. 
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На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће 
заинтересованог лица, појашњење постаје постају саставни део раније  објављене конкурсне 
документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени. 
 
Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне документације и померања рока 
за достављање понуда. 
 
 
 
 
 

           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
              ЈП '' ТОПЛИФИКАЦИЈА''  

ПОЖАРЕВАЦ 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


