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10. август 2017. године

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 4398 од 26.06.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда
4398/3 од 19.07.2017. године, објављеног дана 19.07.2017. године на порталу УЈН у складу
са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у
вези предметне јавне набавке:
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП ПП 1112/2017
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ
ОРН: 44163000
Партија I
Набавка арматуре - секциона
Партија II
Набавка арматуре - сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија III
Набавка арматуре - запорне и остало
Достављен је Наручиоцу писани захтев, електронском поштом дана 08.08.2017. године,
заведен од стране Наручиоца са бројем 5887 дана 08.08.2017. године којим
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор а у вези Партија I Набавка
арматуре - секциона на следећа питања;
Извод из Питања 1:
''... Konkursnom dokumentacijom su predvidjene sukcesivne isporuke, prema konkretnom
pisanom zahtevu Narucioca. Da li se Narucilac obavezuje da ce se u tim pisanim zahtevima u
zbiru zaista poruciti sva kolicina opreme iz Obrasca 10-1..?''
Одговор на питање:
Да, kоличине које су наведене у предмеру и предрачуну се испоручују у целости.
Извод из Питања 2:
''…Da li su moguca odstupanja u kolicinama/dimenzijama u tim pisanim zahtevima, u odnosu na
kolicine/dimenzije navedene u Obrascu 10-1…?''
Одговор на питање:
Није могуће одступање у количинама и димензијама.
Извод из Питања 3:
''...Da li je moguce da Narucilac ne poruci sve ugovorene kolicine, odnosno da deo ugovorenih
sredstava ostane nerealizovan?...''
Одговор на питање:
Количине које су наведене у предмеру и предрачуну се испоручују у целости.
Извод из Питања 4:
''...Obrazac br. 10-1, traze se ugradbene mere u skladu sa SRPS EN12982. Navedeni standard
je obiman i pruza vise mogucnosti za ugradbene mere za isti proizvod. Molimo definisite
preciznije na koji red standarda se misli.
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Alternativno predlog da navedete opseg ugradbenih mera koji je vama prihvatljiv u milimetrima,
radi preciznosti. …''
Одговор на питање:
Минималне уградне дужине за веће пречнике (DN200 - DN500) treba да одговарају серији
15 у складу са стандардом EN 12982. За мање пречнике (DN25-DN150) минималне
уградбене дужине треба да одговарају серији 61 наведеног стандарда.
Извод из Питања 5:
''...Obrazac br. 10-1, trazi se da ponudjac uz ponudu dostavi original ovlascenje od proizvodjaca
za distribuciju dobara na teritoriji Republike Srbije, ukoliko ponudjac nije generalni zastupnik ili
proizvodjac ponudjenih dobara. Da li se pod originalom misli na stampanu papirnatu formu izjave
sa originalnim otiskom pecata i potpisa?...''
Одговор на питање:
Заступник или произвођач треба да достави оригинал или оверену копију овлашћења.
Извод из Питања 6:
''...Sta prilaze ponudjac koji jeste generalni zastupnik?...''
Одговор на питање:
Заступник или произвођач треба да достави оригинал или оверену копију овлашћења.
Извод из Питања 7:
''...Obrazac br. 10-1, trazi se Sertifikat o usaglasenosti sa Pravilnikom SG 87/2011 izdatim od
strane akreditovanog tela. Molimo potvrdite da je u pitanju stamparska greska, jer takav sertifikat
izdaje imenovano, a ne akreditovano telo….''
Одговор на питање:
Да потврђујемо Вам да је у питању штампарска грешка, уједно вас обавештавамо да се
''акредитовано'' мења се у тексту конкурсне документације и гласи
''именовано / нотификовано тело''.
Извод из Питања 8:
''...Obrazac br. 10-1, trazi se Deklaracija o usaglasenosti u skladu sa PED izdata od
strane
akreditovanog sertifikacionog tela. Molimo potvrdite da je u pitanju stamparska
greska, jer
takvu deklaraciju izdaju proizvodjac opreme i uvoznik opreme (jer uvoznik stavlja robu u promet
na trziste Republike Srbije), a ne akreditovano sertifikaciono telo.
Одговор на питање:
Да потврђујемо Вам да је у питању штампарска грешка, уједно вас обавештавамо да се
''акредитовано'' мења се у тексту конкурсне документације и гласи
''именовано / нотификовано тело''.
Извод из Питања 9:
'''...Obrazac br. 10-1, da li se umesto zahtevanog 2.2 EN10204 moze priloziti primer
atesta
3.1 EN10204 za neku od ranijih isporuka tog tipa slavina koji se sada nudi? Atest 3.1 je detaljniji
od 2.2 i nadamo se da je prihvatljivo….''
Одговор на питање:
Потребно је доставити пример извештаја 2.2 или уверења 3.1 и Изјаву произвођача о
усаглашености понуде са захтевима у наруџбини.
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Извод из Питања 10:
''...Obrazac br. 10-1, trazi se primer izvestaja o ispitivanju na pritisak izdatim od strane
akreditovane laboratorije. Da li je u pitanju greska, odnosno da li je dozvoljeno dostaviti primer
izvestaja o ispitivanju na pritisak izdatim od strane proizvodjaca?
Podsecamo da ovu vrste opreme uvek ispituje proizvodjac na svojim ispitnim stolovima, kao
zavrsnu kontrolu kvaliteta, a pre nego oprema napusti fabriku. Akreditovana laboratorije se
angazuje tek po potrebi i na konkretan zahtev kupca. Nema ni smisla dostavljati u ponudi primer
takvog izvestaja kada se u fazi isporuke ne zahteva angazovanje akreditovane laboratorije….''
Одговор на питање:
У фази нуђења доставља се пример извештаја о испитивању издат од стране
акредитоване лабораторије док се у фази испоруке доставља извештај који се односи на
испоручене вентиле. У том смислу, испоручена арматура мора бити пропраћена:
- Документима о специфичном контролисању 3.2 у складу са стандардом SRPS EN 10204;
- Декларацијом о усаглашености у складу са Правилником о техничким захтевима за
пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени
гласник РС“, бр.87/2011);
- Извештајима о испитивању P10, P11, P12 у складу са SRPS EN 12266-1, издатим од
стране акредитоване лабораторије.
Извод из Питања 11:
''...Obrazac br. 10-1, u fazi isporuke se zahteva atest 3.2 EN10204. Molimo potvrdite da nije u
pitanju greska da se takav atest zahteva za precnike DN25-DN150? Ti precnici se prave u
velikoserijskoj proizvodnji, znatno poskupljuje i cini neprakticnim zahtev za atestom 3.2, narocito
zbog sukcesivnog porucivanja opreme. Obicno se takav atest zahteva za vece precnike, na
primer DN200-DN500, i bilo bi racionalno tek ukoliko bi se sve kolicine iz specifikacije porucile
odjednom….''
Одговор на питање:
Усваја се предлог потенцијалног понуђача, те је само за веће пречнике од DN 200 до DN
500 потребно доставити документ о специфичном котролисању 3.2 у складу са EN 10204.
Извод из Питања 12:
''... Obrazac br. 10-1: Molimo blize opisite pojam "sa punom" kuglom. Na sta se tacno misli? Da li
se misli na standard EN1983, slika 3a, gde su prikazane moguce izvedbe kugli?...''
Одговор на питање:
Усвајамо сугестију потенцијалног понуђача, уједно појашњавамо да под ''пуна кугла''
подразумева да буде израђена од једног типа материјала и то нерђајућег челика.
Обавештавамо вас да се '' пуна кугла '' мења се у тексту конкурсне документације и гласи
'' кугла израђена од истог типа материјала''.
Извод из Питања 13:
''...Kako se u fazi ponude dokazuje da su slavine ponudjene sa punom kuglom?...''
Одговор на питање:
Изјавом произвођача о усаглашености понуде са захтевима у наруџбини, да су понуђене
славине у потпуности са ''куглом израђеном од истог типа материјала'' оригинал или
оверена копија.
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Извод из Питања 14:
''...Kako se u fazi isporuke vrsi kontrolisanje, odnosno dokazivanje da su slavine isporucene sa
punom kuglom?...''
Одговор на питање:
Врши се комисијско узорковање и провера на лицу места, односно квалитативан и
квантитативан пријем добара од стране именоване комисије сачињене од стручних лица а
у складу са интерним правилником Наручиоца.
Извод из Питања 15:
''...Da li ostajete pri zahtevu i da slavine DN25-DN150 budu sa punom kuglom, ili taj zahtev vazi
samo za slavine DN200-DN500?...''
Одговор на питање:
Кугла треба да буде израђена од једног типа материјала односно у складу са претходним
усвојеним ''куглом израђеном од истог типа материјала''.
Извод из Питања 16:
''…Da li zahtev za punom kuglom istovremeno znaci i da slavine moraju da budu sa dvostrukim
ulezistenjem, precnici DN200-DN500? Molimo da precizirate ove zahteve jer svi imaju znacajnog
uticaja na cenu proizvoda, odnosno postoji velika mogucnost da ponude prevazidju predvidjeni
budzet ukoliko ostanete pri svim tehnickim zahtevima….''
Одговор на питање:
Славине не морају да буду са двоструким улежиштењем.
Извод из Питања 17:
''...Koji je maksimalni dozvoljeni rok isporuke za Partiju I?...''
Одговор на питање:
По обостраном потписивању уговора, а након доношења Одлуке о додели уговора и
стицања законских услова израђује се динамички план испоруке добара и усаглашавање
са испоручиоцем истих. На постављено питање одговор је да је за Наручиоца прихватљив
усаглашен рок испоруке од 90 календарских дана.
Извод из Питања 18:
''…Da li slavine moraju biti ispitane i prema standardu EN12266-2 deo F20(test
funkcionalnosti)?..''
Одговор на питање:
Све славине треба да буду функиционално испитане у складу са процедуром F20 неведене
у стандарду EN 12266-1. Достављање извештаја о испитивању није обавезујуће.

На основу претходно наведеног, комисија је прихватила делимично сугестије
заинтересованог лица, објавила измене које 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
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