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Пожаревац, 25. април 2019. 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 поступка jaвне
набавке, број 1819 од 12.3.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда 1819/3 од
28.3.2019. године, објављеног дана 28.3.2019. 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 1112/2019
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 - ручне запорне и регулационе
Достављен је Наручиоцу писани захтев дана 24.4.2019. године, заведен од стране Наручиоца са
бројем 3042 / 25.04.2019 путем електронске поште, којим Заинтересовано лице захтева додатно
објашњења и одговор на следећа питања пренета у изворном облику, форми и дефиницији као и
одговором од стране комисије;
Питање/ неправилност 1. ''Везано за јавну набавку: 1112/2019 - JNOP PP- Набавка арматуре -ручне
запорне, регулационе и секционе, молимо вас за следеће појашњење:
На страни 19/28конкурсне ЈН 1112/2019 ЈНОП ПП документације у делу:
Понуђач је дужан да у фази нуђења достави: под "-" број 9: пример извештаја о испитивању
П1,П11,П12 у складу са SRPS EN 12266-1 , издатим од стране акредитоване лабараторије''
Питање: Да ли је потребно доставити примере извештаја са дијаграмом где се види промена
притиска у времена.
Одговор и појашњење на претходно постављено; Потребно је доставити примере извештаја о
испитивању сва три теста (П10,П11,П12) дефинисана стандардом SRPS EN 12266-1. Саставни део
сваког извештаја, поред табеларно приказаних вредности, је и диаграм на коме се једнозначно види
промена притиска и време трајања испитивања
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће
заинтересованог лица, појашњење постаје 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.
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