
 

Датум: 07.09.2016. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, 

Предизплпване цеви,завршне капе, гумени прстен и вентили, редни брпј јавне набавке 

1.1.20/2016, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаое 1:  „ Мплим ппјашоеое: 

- Да ли су цеви бешавне или шавне? 
- Назначите дужину цеви за DN 200/315. 
- Назначите кплики су краци лукпва DN40, DN50 I DN80. 
- Кплика је дужина сппјнице и да ли се ПУР маса исппручује уз сппјнице? 
- Да ли вентил има наставке за пдзраку или пдмуљ? 
- Да ли гредице мпрају бити пд стирпппра или мпгу бити пд пплиуретана? “  

Одгпвпр 1: Ппјашоеое на Ваше питаое је: 

 
- Да ли су цеви бешавне или шавне? 

Дп DN100 бешавне, пд DN125 шавне 
- Назначите дужину цеви за DN 200/315. 

L=12m. 
- Назначите кплики су краци лукпва DN40, DN50 I DN80. 

DN40: 450х450, DN50 и DN80:500х500 
- Кплика је дужина сппјнице и да ли се ПУР маса исппручује уз сппјнице? 

L= 600-700mm. ПУР маса иде уз PHD сппјнице. 
- Да ли вентил има наставке за пдзраку или пдмуљ? 

Не. 
- Да ли гредице мпрају бити пд стирпппра или мпгу бити пд пплиуретана? 

Гредице мпрају бити пд пплиуретана, биће исправљенп у кпнкурснпј дпкументацији и 
адекватнп ће бити прпдужен рпк за дпставу ппнуда. 
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Питаое 2: У складу са техничкпм дпкументацијпм, мплим Вас да нам ближе пдредите кпји тачнп 
дпкумент је захтеван Вашпм дпкументацијпм на страни 5. Кпнкурсне дпкументације, 
„дпкументација кпју дпставља ппнуђач уз ппнуду: ппнуђач мпра пбавезнп да дпстави уз ппнуду 
пверену кппију сертификата п извршенпм инспекцијскпм прегледу у складу са EN 10204:2004/3.1 а 
упутствп за упптребу, уградоу и пдржаваое се дпставља приликпм исппруке рпбе“ 

Питаое: Сертификат EN 10204:2004/3.1 је дпкумент кпји издаје сам прпизвпђач и не ппдлеже 
инспекцијскпм прегледу, да ли је дпвпљнп дпставити примерак сертификата 3.1 за све елементе 
кпји су тражени спецификацијпм или сте мислили да се дпставе пверене кппије перипдичних и 
типских испитиваоа издатим пд стране акредитпваних кпнтрплних тела? 

 

Одгпвпр 2: Технички захтеви за исппруку ппјединачних кпмппненти предизплпваних система: 

1. Ппнуђач треба да наведе прпизвпђача/е нуђених прпизвпда и дпстави примерак 
увереоа/сертификата 3.1 сагласнп еврппскпм стандарду EN 10204:2004. Овај дпкумент се 
дпставља уз ппнуду. 

2. Дпкумент кпјим се пптврђује усаглашенпст ппнуђених прпизвпда су сертификати п 
завршенпм кпнтрплисаоу издати пд кпнтрплне прганизације акредитпване према 
стандарду SRPS ISO/IEC 17020.Овај дпкумент се дпставља уз сваку исппруку у фази 
реализације угпвпра. 

Кпнкурсна дпкументација биће измеоена у складу са питаоима 1 и 2 и рпк за дпставу ппнуда 
биће адекватнп прпдужен. 

 

Одгпвпри бр. 1 и 2  су саставни деп кпнкурсне дпкументације и биће пбјављени на Ппрталу 

Управе за јавне набавке и интернет страници наручипца. 

   

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.20/2016 


