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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  
1.3.5/2020 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН ОП 1.3.5/2020- Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији 
TПС Моравска 22, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, 
доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 03.03.2020. године у 10,50 
часова којим тражи одговор на следеће питање:  
 
ПИТАЊЕ: 
 Обраћамо Вам се по питању ЈН ОП 1.3.5/2020 године -Моравска 22 и поставићемо вам 
једно питање као потенцијални понуђач. 
Ви сте након објављивања Јавне набавке ЈН ОП 1.3.5/2020 извршили измену 
конкурсне документације где смо приметили да сте избацили првобитно упутство о 
избору поступка заваривања цевовода дебљине зида до 3 mm где сте тада поменули 
да се предизоловане  цеви до 3 mm дебљине зида могу заварити и аутогеним 
поступком. 
У измењеној конкурсној документацији ЈНОП 1.3.5.2020 сте ставили да се 
предизоловане цеви до 3 mm изводе искључиво TIG поступком. 
Подсећамо Вас да се уградња предизоловаог цевовода за даљинско грејање обавља у 
складу са стандардом EN 13941 где су тачком 7.5.3 прихватљиви сви процеси 
заваривања за дебљине зида до 3 mm . 
Обзиром на квалификовану технологију заваривања коју поседујемо и која је урађена у 
складу са EN ISO 15607 и усклађена са горе поменутим стандардом за уградњу 
предизолованих цевовода, сматрамо да Ваш захтев представља дискриминацију већег 
дела потенцијалних понуђача и предлажемо да захтев за одређеним поступком 
заваривања повучете из конкурсне документације. 
 
ОДГОВОР: 
Наручилац се определио за одређене поступке заваривања у складу са свим 
досадашњим искуствима на многим градилиштима резултатима РО контроле 
заварених спојева од стране акредитоване независне организације и у 
складу са техничким условима и квалитетом који се захтева. 
 
Такав захтев је дефинисан и конкурсном документацијом како би 
потенцијални понуђачи приликом подношења понуда имали јасну слику о захтеваним 
поступцима заваривања и у складу са тим формирали коначну цену 
предметних радова. Стога, Наручилац остаје при првобитним условима 
наведеним у конкурсној документацији. 
 
           Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 


