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Наш знак: 1819/3-4      Пожаревац, 7. мај 2019. године 
_________ / _____ 
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 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 30.4.2019. године, заведен од стране 
Наручиоца са бројем 3123 дана 3.5.2019. године, 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 1. ''Vezano za Javnu nabavku br. 1112/2019 - Partija I - Nabavka armature - 
sekciona, molimo Vas za sledeće pojašnjenje:  
Na strani 19 konkursne dokumentacije u Obrascu br. 9-1 “Tehnička specifikacija, kvalitet, 
premer predračun” u delu gde je navedena dokumentacija koju treba dostaviti u fazi nuđenja 
je navedeno sledeće: 
“Копију важећег сертификата за заваривачки погон за производњу добара који је предмет 
јавне набавке, SRPS EN ISO 3834-2 издат од стране акредитованог сертификационог тела;”  
Ukoliko proizvođač poseduje CE znak i 3A znak, tj. sertifikat o usaglašenosti sa Direktivom za 
opremu pod pritiskom PED 2014/68/EU i sertifikat o usaglašenosti sa Pravilnikom o tehničkim 
zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom 
(“Službeni glasnik RS”, br. 87/2011), to znači da proizvođač ima sertifikovane varioce i 
odgovarajuće proizvodne pogone za proizvodnju opreme pod pritiskom. Traženi sertifikat 
SRPS EN ISO 3834-2 nije obavezno posedovati za proizvodnju opreme pod pritiskom (što je i 
komentar više Imenovanih tela koje smo kontaktirali).  
Pored svega navedenog i dokumentacije koju tražite u tenderu, vaš zahtev za ovim 
sertifikatom je neosnovan ili navodi na mišljenje da je zahtev za predmetnim sertifikatom 
favorizovanje jednog ponuđača.  
Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju i izbacite zahtev za sertifikatom SRPS EN 
ISO 3834-2.'' 
Одговор и појашњење на претходно постављено; Директивом за опрему под притиском PED 
2014/68/EU нису дефинисани општи захтеви квалитета код заваривања, а што јесте 
обухваћено са EN ISO 3834-2. Са обзиром да се делови траженог добра добијају 
специјалним поступком спајања метала, заваривањем, сматрамо обавезујућим 
поседовање траженог сертификата. 
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Такође, на основу наших сазнања, постоји више произвођача арматуре који поседују 
наведени сертификат, чиме је обезбеђено начело конкуренције тако да се не ради о 
дискриминаторском услову. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

              ЈП '' ТОПЛИФИКАЦИЈА''  
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