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Наш знак: 10376/3-1 
_________ / _____ 
        Пожаревац, 22. децембар 2017. 
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 10376 од 29.11.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда 
10376/3 од 13.12.2017. године, објављеног дана 13.12.2017. године на порталу УЈН у 
складу са Чланом 55. Закона и конкурсне дкументације , достављамо Вам појашњење и 
одговор у вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНМВ 113/2017 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  
 

НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 
Орн: 44615000 
 

Достављен је Наручиоцу писани захтев од 21.12.2017. године, заведен од стране 
Наручиоца са бројем 11107 електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева 
додатно објашњења и одговор на следећа питања пренета у изворном облику, форми и 
дефиницији као и одговорима од стране стручног дела комисије; 
 
 

Питање/примедба 1.  

Наслова јавне набавке je „Набавка диктир система и резервних делова“ 
У тексту документације нисте дефинисали који су то резервни делови који се набављају, осим 
диктир система?  
Наиме, у техничкој спецификацији постоји само једна позиција:  

0. „ИспорукаимонтажаУРЕЂАЈАЗАОДРЖАВАЊЕПРИТИСКАиаутоматскудопунутоплификационогси
стема.“и у оквирупозиције 1 списакелеменатауређајазаодржавањепритиска. Молимовас 
дадефинишететехничкуспецификацијурезервнихделовакојисупредметнабавке. 

Одговор и појашњење на претходно постављено; 
Набавља се диктир систем као склоп. Не треба нудити засебне позиције. 

Питање/примедба 2.  

С обзиром да у техничкој спецификацији постоји место за унос цена и за елементе диктир 
система, молимо за појашњење: да ли коначан збир чини збир цена само 4 диктир система или је 
то збир цена 4 диктир система увећан за збир цена свих елемената. 

Одговор и појашњење на претходно постављено; 
Не треба нудити засебне позиције. Коначан збир је цена само диктир система. 
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Питање/примедба 3.  

У напомени на крају техничке спецификације стоји: 
„Повезивањеуређајауфункционалнуцелинуурадитичеличнимбешавнимцевимазаразводвр
елеводетемпературедо130°Cипритискадо16bar,квалитетаП235ГХ,техничкихусловаизраде
ииспорукеускладусаСРПСЕН10216-2:2007,мера иподужнемасе 
ускладусаСРПСЕН10220:2005. 
Уценууређајаурачунатисавнеопходнипреосталивезивниизаптивниматеријал. 
Отворениекспанзивнисуд,нијепредметнабавке.“ 

Из садржаја конкурсне документације није јасно да ли се диктир системи испоручују или се и 
уграђују те се поставља низ питања: 
С обзиром да посуда нијепредметнабавке а да повезивање уређаја у функционалну целину није 
могуће урадити без експанзионе посуде, да ли ово повезивање подразумева повезивање са 
посудом(коју ће обезбедити наручилац) или повезивање на инсталацију грејања објекта. 
Да ли ћеи где експанзионе посуде бити доступне испоручиоцу? Чија је обавеза транспорт и 
уградња експанзионе посуде до места уградње?Где ће се вршити повезивање у функционалну 
целину? (У радионици или на лицу места у конкретној подстаници?). 
Уколико је предмет набавке испорука и повезивање на инсталације подстаница, молимо вас за 
информацију да ли се ради о новим подстаницама или постојећим? Које су обавезе извођача у 
смислу демонтаже постојеће опреме? Шта са демонтираним материјалом? 
Молимовасдајаснодефинишетештајепредметјавненабавке.Испорукаилииспорука и 
монтажаУРЕЂАЈАЗАОДРЖАВАЊЕПРИТИСКА и где је граница обавеза испоручиоца. 
Подсећамо да сте на основу члана 106, као наручилац, дужни да припремите конкурсну 
документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. 

Одговор и појашњење на претходно постављено; 
Предмет јавне набавке је испорука и монтажа уређаја за одржавање притиска на посуде које се 
већ налазе у топлопредајним станицама, а које обезбеђује наручилац. 

Питање/примедба 4 
У документацијина страни 22/29 је дат детаљан опис цеви али нису наведене количине истих. У 
случају да треба понудити испоруку и уградњу система на инсталацију грејања објеката, молимо 
да дате тачне количине цеви и осталог материјала који је потребан да би се диктир системи 
повезали на инсталацију објекта у подстаницама, како би понуђачи могли саставити понуду под 
једнаким условима. Без количина цеви није могуће дати понуду на једнаким основама. 

Подсећамо да сте на основу члана 106, као наручилац, дужни да припремите конкурсну 
документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. 

Одговор и појашњење на претходно постављено; 50 kg. 

Питање/примедба 5 
У попису елемената које садржи уређај за одржавање притиска се налази и ставка:  
„испорука кугластих славина .... „ О каквој се овде испоруци ради? 
Да ли уређај садржи ове славине или се испоручују посебно? 
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Одговор и појашњење на претходно постављено; 
Кугласте славине се испоручују и монтирају према принципијелној технолошкој шеми која је 
саставни део документације. 

Питање/примедба 6 

У прилогу бр 1 су кугласте славине са ознаком за називни притисак ПН16 а у техничкој 
спецификацији за ПН25(ако се позиција „испорука кугластих славина“ односи на кугласте славине 
које су саставни део диктир система). Молимо вас дефинишите називни притисак кугластих 
славина? 

Одговор и појашњење на претходно постављено; минимално PN 16. 

Питање/примедба 7 

У прилогу бр 1 се број и димензије кугластих славина не поклапају са оним у техничкој 
спецификацији (ако се позиција „испорука кугластих славина“ односи на кугласте славине које су 
саставни део диктир система) 

Одговор и појашњење на претходно постављено; Меродавна је спецификација. 

Питање/примедба 8 

У прилогу бр 1 су задржачи нечистоће са ознаком за називни притисак ПН16 а у техничкој  
спецификацији за ПН25. Молимо вас дефинишите називни притисак задржача нечистоће? 

Одговор и појашњење на претходно постављено; минимално PN 16. 

Питање/примедба 9 

У прилогу бр 1 је неповратни вентил са ознаком за називни притисак ПН16  а у техничкој 
спецификацији за ПН20. Према нашим сазнањима, арматура називног притиска ПН20 није у 
стандардној производњи ниједног произвођача ове врсте арматуре. Молимо вас дефинишите 
стандардни називни притисак задржача нечистоће. 

Одговор и појашњење на претходно постављено; минимално PN 16. 

Питање/примедба 10 
У прилогу бр 1 је балансни вентил са ознаком за називни притисак ПН16 а у техничкој 
спецификацији за ПН20.Према нашим сазнањима арматура називног притиска ПН20 није у 
стандардној производњи ниједног произвођача ове врсте арматуре. Молимо вас дефинишите 
стандардни називни притисак балансног вентила. 

Одговор и појашњење на претходно постављено; минимално PN 16. 

Питање/примедба 11 
Да ли је дозвољено понудити компоненте диктир система називног притиска нижег од ПН 25 јер 
су радни параметри нижи – дати у тачки 1 техничке спецификације – Испорука и монтажа уређаја 
за одржавање притиска, топла вода до 90 С и радног притиска до 6 бар. 

Одговор и појашњење на претходно постављено; минимално PN 16, 130 ºC. 
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Питање/примедба 12 

Да ли је исправна задата вредност протока пумпе с обзиром да у документацији стоји масени 
проток, а јединица мере је (l/s) које означавају запремински проток. Молимо вас усагласите 
јединицу мере за проток пумпе. 

Одговор и појашњење на претходно постављено; јединица мере је l/s. 

Питање/примедба 13 

Да ли је дозвољено у склопу диктир система понудити пумпу CM3-6 чија крива испуњава услов 4,4 
бар на задатом запреминском протоку од 0,5 l/s.  

Одговор и појашњење на претходно постављено; Пумпа треба да задовољава тражену радну 
тачку. 

Питање/примедба 14 

У описима компоненти диктир система навели сте низ техничких захтева и одговарајућих 
стандарда. Молимо да дефинишете начин доказивања тражених карактеристика. Којим 
документима се потврђује да је производ произведен по стандарду који захтевате? Да ли је 
одступање од стандарда дозвољено ако производ испуњава радне параметре, материјале и друге 
особине наведене у опису.  

Одговор и појашњење на претходно постављено; Доказивање тражених карактеритика врши се 
уз помоћ техничке докуметације издате од стране произвођача.  
Није дозвољено одступање од стандарда. 

Питање/примедба 15 

Да ли је дозвољено понудити месингану арматуру израђен од материјала по стандарду SRPSEN 
12165:2017? 

Одговор и појашњење на претходно постављено; Није дозвољено. 

Питање/примедба 16 

У конкурсној документацији на страни 6/29  стоји: 

„Квалитетдобаратребадајетакавдазадовољава;позитивнепрописеРепубликеСрбије,станд
арде,техничкенормативеинормеквалитетаускладусапозитивнимпрописимаизахтеванојтех
ничкојспецификацији.“ 
У техничкојспецификацијисте, међутим,навелиневажећестандарде. 

У описукугластихславинастоји: 
„ИспорукаКУГЛАСТИХСЛАВИНАтехничкихусловаизрадеииспорукеускладусаСРПСЦЕН/ТС13547:2008,
испитанихускладусастандардимаСРПСЕН12266-1:2005иСРПСЕН12266-
2:2005иобележенихускладусаСРПСЕН19:2005;израђениходмесингаквалитетаматеријалаускладусаС
РПСЕН1503-
4:2005;опремњенихприкључцимасаунутрашњимнавојемизрађенихускладусаСРПСИСО7-1:2007 
;уграднихдужина ускладусаСРПСМ.Ц5.008:1988 
,предвиђенихзарадсавреломводомтемпературедо130°C ипритискадо16bar.“ 
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− СРПСЕН12266-1:2005 је повучен 2013 године 
− СРПСЕН12266-2:2005 је повучен 2012 године 
− СРПСЦЕН/ТС13547:2008 је повучен 2014. године 
− СРПСМ.Ц5.008:1988 је повучен 2012 године 
− СРПСЕН19:2005 је повучен 2016 године. 

 
У опису сита задржача нечистоће стоји:„израђенимоднерђајућегчеликаквалитета ускладусаSRPSEN10028-
7:2007“стандард SRPSEN10028-7:2007је повучен 2010 године. 
У опису пумпе стоји:„Усиснаииспуснакоморасуодливеногвожђа.ускладусаSRPSEN1503-
3:2005,радногколаивратилаизрађениходнерђајућегчелика ускладусаSRPSEN10028-
7:2007.“Стандард SRPSEN 10028-7:2007 је повучен 2010. године.Молимо вас да 
ускладите захтеве у документацијиса важећим прописима како сами тражите у 
документацији на страни 6/29.Подсећамо да на основу члана 106, као наручилац дужни сте да 
припремите конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме 
прихватљиву понуду. 

Одговор и појашњење на претходно постављено; 
Узети у обзир најновије стандарде, а који су замена за наведене стандарде. 

Питање/примедба 17 

Да ли је дозвољено понудити навојну арматуру са навојним крајевима у складу са СРПС 
ЕН ИСО 228-1:2011? 
Одговор и појашњење на претходно постављено; 
Прихватају се сви типови стандардних цевних навоја. 

Питање/примедба 18 

У документацији на страни 6/29 стоји: 
„Квалитетдобаратребадајетакавдазадовољава;позитивнепрописеРепубликеСрбије,станд
арде,техничкенормативеинормеквалитетаускладусапозитивнимпрописимаизахтеванојтех
ничкојспецификацији.“ 
Захтев исказан у претходној реченици је општ, нејасан и непрецизан те вас молимо да 
дефинишете конкретне захтеве у погледу квалитета опреме која је предмет набавке.  
 
Одговор и појашњење на претходно постављено; 
 

Захтев из конкурсне документације јесте општег карактера што произилази првенствено из 
области које уређују регистрацију привредних друштава и предузетника који своју основну 
делатаност морају прилагодити законским нормама претежне делатности, поред осталих 
делатности које обављају а прописане у РС. Форма је таква да оставља могућност достављање 
предметне понуде лицима која се баве производњом домаћег производа као и полупроизвода 
исто тако и привредних субјеката који увозе ''готов производ'' или делове који чине јединствену 
фукционалну целину захтевану у складу са техничком спецификацијом и нормама предметне 
набавке ( техничка документација, уверење о хомологацији производа, царинска декларација,…) 
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Питање/примедба 19 

У конкурсној документацији на страни 6/29 стоји: 
„Доказивањеиспуњеностинаведеногуслова: 

− Каталогилифотографијеилицртежсапратећимосновнимподацимао  
производима,декларације,пратећадокументацијадобара,захтеваногквалитета. 

− ОдговарајућиприпадајућиАтестииусаглашеностзатраженадобра“ 
 
Везано за прву реченицу изнад, молимо да егзактно дефинишите: 
− за које производе треба доставити каталоге (каталози обично садрже фотографије, 
цртеже, дијаграме ...).  
− Какве декларације и за које производе треба доставити у понуди?  
− Коју „пратећу документацију добара“ треба доставити у понуди? 
 
Везано за другу реченицу изнад, молимо вас да егзактно дефинишете: 
− које „припадајуће атесте“ и за које производе треба доставити у понуди? 
− Које „усаглашености за тражена добра“ треба доставити у понуди и за које 
производе? 

Одговор и појашњење на претходно постављено; 
Сви делови и материјали који се уграђују у уређај за одржавање притиска треба да 
имају адекватну пратећу атестно-техничку документацију у којој су једнозначно 
неведене тражене техничке каратеристике.  

Питање/примедба 20 
У конкурсној документацији на страни 6/29  стоји: 

„Изјаваоприхватањуобавезеуградњеоригиналнихрезернихделовакојеуграђујеилипроизводипроиз
вођача  прематехничкимзахтевимаиспецификацији”. 

Нејасна је садржина Изјаве а самим тим и њена сврха. Молимо вас да појасните о каквим 
резервним деловима је реч? Можете ли дати предлог текста изјаве или јасније дефинисати на шта 
понуђач треба да се обавеже давањем ове изјаве. 

Одговор и појашњење на претходно постављено; 

Изјава којом се гарантује да уграђени делови и материјали одговарају спецификацији и да 
понуђач преузима обавезу сервиса у гарантном и ван гарантном року. 

Питање/примедба 21 

Ако је предмет набавке диктир систем као целина који је разлог да је степен заштите сензора већи 
од степена заштите пумпе? У документацији није дефинисан степен заштите електрокомандног 
ормана у који се смешта микропроцесорски контролер. Молимо вас дефинишите степен заштите 
електрокомандног ормана. 

Одговор и појашњење на претходно постављено; 

Мерни елемнти треба да имају минималну заштиту IP 65. 
Електокомадни орман треба да има IP 55 заштиту. 

Питање/примедба 22 

У конкурсној документацији на страни 6/29  стоји: 
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„Изјаватакођеморадасадржидајепонуђач;Овлашћензадистрибуцијупредметнихдобараиздатоодстр
анепроизвођачаилигенералногзаступника,опореклудобара–
декларацијуиусаглашеностдобарасазахтевимаизтехничкеспецификације.“ 
Захтев исказан у горњој реченици је нејасан.  
Молим вас да прецизно дефинишете шта је смисао ове изјаве и на шта се односи изјава - 
овлашћење. С обзиром да постоји само једна ставка у техничкој спецификацији, да ли се 
овлашћење односи на предметно добро – Уређај за одржавање притискаили, евентуално, на све 
компоненте диктир система, или на резервне делове, којих и нема у техничкој спецификацији? 
На коју декларацију се односи текст? 
На какву усаглашеност се односи текст? 

 

Одговор и појашњење на претходно постављено; 

Потребно је доставити Декларацију о усаглашености за комплетна уређај за одржавање 
притиска. 

 
 

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 

          
 


