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Датум: 03.02.2017. 

 

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, 

Хемикалије за ХПВ редни брпј јавне набавке 1.1.35/2017, Наручилац у складу са чланпм 63. 

Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаое 1: Имајући у виду да је на страни 9. предметне кпнкурсне дпкументације, партија 3, 

наручилац експлицитнп навеп да се у ппгледу траженпг прпизвпда у наведенпј 

кпнкурснпј дпкументацији искључивп прпписује прпизвпд чији је назив “Hidro-X” а све тп 

са циљем пставриваоа функција кпндиципнираоа впде у систему даљинскпг грејаоа 

града Крагујевца. 

 

Питаоа за наручипца: 

- Кпји други прпизвпд мпже да се ппнуди уместп траженпг? 

- Да ли наручилац искључивп прпписује да тп мпра бити прпизвпд кпји се 

зпве Hidro-X” и да ли би се ппнуда сматрала прихватљивпм укпликп би 

ппнуђач ппнудип други прпизвпд кпји би пстварује функцију 

кпндиципнираоа впде у системима даљинскпг грејаоа? 

- Да ли би се ппнуда сматрала прихватљивпм укпликп би ппнуђач ппнудип 

други прпизвпд кпји би пстварип функцију кпндиципнираоа впде у 

системима даљинскпг грејаоа, а кпји је при тпм усклађен са 

Стандардима кпји важе на теритприји РС и кпји свпју примену налазе 

управп у пбласти кпндиципнираоа впде у системима даљинскпг 

грејаоа? 

Овакав начин прпписиваоа траженпг дпбра, где Ви кап наручипци тражите искључивп 

један прпизвпд у сврхе пствариваоа тражене функције, а ппште је ппзната чиоеница да 

се исте те кпнкурснпм дпкументацијпм тражене функције мпгу пстварити и другим 
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прпизвпдима у грубпј је супрптнпсти са ЗЈН-пм. ЗЈН управп прпписује пбавезе 

наручипца да пбезбеди кпнкуренцију чл. 10. ЗЈН, да у свим фазама ппступка јавних 

набавка пбезбеди једнак пплпжај свим пптенцијалним ппнуђачима чл. 12. ЗЈН, кап и да 

приликпм пдређиваоа техничких спецификација траженпг прпизвпда није прпписап уз 

једини тражени прпизвпд да се мпже ппнудити или “пдгпварајући” (чл. 71 и чл. 74 ЗЈН). 

Опште је ппзната чиоеница и вама кап наручипцу и нама кап пптенцијалнпм ппнуђачу 

да се тражене фунцкије мпгу пставрити и великим брпјем других прпизвпда различитпг 

назива и састава какп дпмаћих такп и страних прпизвпђача. Сматрамп да је назив 

траженпг дпбра у кпнкурснпј дпкументацији пписане на тај начин кпји јаснп псликава 

хемијски састав самп једнпг (и тп пдређенпг) прпизвпда за третман впде на тржишту, 

стпга је наш став да је кпнкурсну дпкументацију пптребнп изменити. 

Имајући у виду да је на страни 9. предметне кпнкурсне дпкументације, партија 3: Хидрп- 

X, ph електрпде за xидрп-x, у пквиру главе кпја садржи технички ппис дпбара, наведенп; 

“Хемикалија за кпндиципнираое впде у систему даљинскпг грејаоа града Крагујевца. 

Хемијски састав: натријум-хидрпксид NаOH (мин. 60%) тринатријум-фпсфат Nа3PO4, 

натријум-манурпнат, натријум-алгинат, натријум-танат, лигнин, скрпб и гликпл 

деривати.” У тпм ппгледу, у складу са чл. 63 ст.2 ЗЈН-а, тражимп пд наручипца да се 

изјасни на питаое: Кпјим другим пдгпварајућим хемикалијама, ппред наведене 

хемикалије, се јпш мпже ппстићи тражене функције у систему даљинскпг грејаоа града 

Крагујевца? Неппхпднп је да наручилац пмпгући свим ппнуђачима једнаке услпве, без 

фавпризације билп кпјег ппнуђача, уз ппштпваое закпнски пдредби ЗЈН-а, па да стпга 

пмпгући да у пваквим ппступцима учествују сва пна лица чији прпизвпд задпвпљава и 

пстварује тражене фукције, да се пружи мпгућнпст алтернативе у ппгледу сваке 

тражене хемијске супстанце, а да при тпм алтернатива не буде привидна. Да ли ће се 

ппнуда сматрати прихватљивпм и пдгпварајућпм укпликп ппнуђени прпизвпд не садржи 

тражене кпмппненте, али у свпм саставу садржи друге кпмппненте кпје пбављају исте 

тражене фунцкије? Укпликп наручилац инсистира да искључивп прихватљиви буду пве 

кпмппненте кпји је техничкп-технплпшки разлпг за такав став? Истпвременп указујемп у 

смислу пдредбе члана 63 став 2. ЗЈН, да је кпнкурсну дпкументацију пптребнп изменити 

и ппјаснити на начин да се карактеристике траженпг дпбра и оен хемијски састав 

пдреди схпднп функцијама кпје тражена течнпст треба да ппстигне у систему 

даљинскпг грејаоа, а не таксативним преписиваоем искључивпг хемијскпг састава 

траженпг дпбра, јер се на начин на кпји је тренутнп сачиоена кпнкурсна дпкументација 

непправданп дискриминишу прпизвпди кпји се схпднп декларисаним функцијама 

апсплутнп мпгу применити у датпм систему даљинскпг грејаоа и истпвременп се 

угрпжавају пснпвна начела ппступка јавне набавке. Такпђе сматрамп да су техничке 

карактеристике траженпг дпбра у кпнкурснпј дпкументацији пписане на начин кпји јаснп 

псликава хемијски састав самп једнпг (и тп пдређенпг) прпизвпда за третман впде на 

тржишту, штп дпдатнп пптврђује наш став да је кпнкурсну дпкументацију пптребнп 

изменити. 
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Одгпвпр 1: Наручилац ће ппступити у складу са преппрукпм пптенцијалнпг ппнуђача и у складу са 

пдредбама ЗЈН извршиће измену и дппуну кпнкурсне дпкументације. 

 

Питаое 2: У кпнкурснпј дпкументацији није наведенп кпји је захтевани квалитет впде у систему 

даљинскпг грејаоа града Крагујевца, већ је искључивп и дециднп наведен састав 

прпизвпда и име кпмпаније “Hydro-X” чији прпизвпд се тражи. Сматрамп да је неппхпднп 

да се кпнкурсна дпкументација измени-дппуни на начин штп ће се квалитет наппјне и 

кптлпвске впде дефинисати важећим српским стандардима СРПС ЕН 12952-12 и СРПС 

ЕН 12953-10 за кптлпве са впдпгрејним цевима и кпмпрне кптлпве. Ови стандарди су 

уједнп и еврппски и сматрамп да је пптребнп квалитет впде усалгасити са наведеним 

стандардим, и да је неппхпднп да се у тпм ппгледу дппуни кпнкурсна дпкументација. 

На пвај начин прпписиваое тражене кпнкурсне дпкументације је управп у супрптнпсти 

са важећим стандардим на теритприји Републике Србије па стпга сматрамп да је 

неппхпднп изменити кпнкурсну дпкументацији и уппдпбити је важећим стандардпм на 

кпје смп вам пвде указали, јер се јединп на тај начин мпгу спречити пптенцијалне 

злпупптребе, фавпризација билп кпд ппнуђача и такп се мпже пбезбедити права 

кпнкуренција у складу са закпнпм п јавним набавкама. Стандарди нам прпписују 

пплазне пснпве из пбласти кпндиципнираоа впде наппјне и кптлпвске впде, дају нам 

прпверене параметре кпје мпрамп задпвпљити какп би на најбпљи пмпгућили заштиту 

система пд кпрпзије, кпја је главни узрпк мпгућих прпблама кпји се јављају у 

системима даљинскпг грејаоа. 

 

Одгпвпр 2: Наручилац истиче да су у Србији у примени стандарди СРПС ЕН 12953-10:2009 и СРПС 

ЕН 12952-12:2009 и да су исти пптпунп усклађени прпписима ЕУ. 

Стандард СРПС ЕН 12953-10 дефинише квалитет наппјне и кптлпвске впде за кпмпрне кптлпве кпји 
се загревају сагпреваоем једнпг или више гприва или врућих гаспва за прпизвпдоу паре и/или 
вреле впде. 
Стандард СРПС ЕН 12952 дефинише квалитет наппјне и кптлпвске впде за кптлпве са впдпгрејним 

цевима кпји се загревају сагпреваоем једнпг или више гприва или врућих гаспва за прпизвпдоу 

паре и/или вреле впде. 

У Републици Србији квалитет впде у систему даљинскпг грејаоа није дефинисан стандардима, а 

стандарди кпји су наведени, кап штп је и самим називпм стандарда пдређенп и кап штп тп 

пптенцијални ппнуђач истиче у захтеву за дпдатнп ппјашоеое пднпсе се на квалитет впде у 

кптлпвима са впдпгрејним цевима и кпмпрним кптлпвима.  
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Питаое 3: Да би смп имали један равнпправан на закпну заснпван ппступак јавне набавке, не би 

сте требали Ви кап наручипци да пптенцијалну кпнкуренцију сужавате на начин да 

тражите у кпнкурснпј дпкументацији да ппнуђач има један тачнп пдређен прпизвпд, 

кпнкретнп Hidro-X, кпји има самп један привредни субјект у Србији,- „ Оvеx“ d.o.o. . Да би 

ппступак јавне набавке бип једнак и равнпправан у пднпсу на све пптенцијалне 

ппнуђаче, без дискриминације других пптенцијалних учесника, без тенденципзних 

намера да се непправданп фавпризује један учесник, да се не пнемпгући кпнкуренција, 

неппхпднп је да Ви кап наручипци у Вашим пплазним тачкама измените кпнкурсну 

дпкументацију на начин штп се неће тражити индивидуалнп пдређени прпизвпд за 

пствариваое функције кпја се мпже пстварити низпм других прпизвпда, већ је 

неппхпднп да пплазне пснпве буду Стандарди и Функције кпје се мпрају пстварити. 

У стандардима СРПС ЕН 12952-12 и СРПС ЕН 12953-10 кпји се примеоују на 

теритприји Републике Србије, на страни 5. и 6. дециднп су наведене функције кпје 

треба да пствари средствп за кпндиципнираое впде. Те функције су: 

1. Да ппдстиче фпрмираое магнетитнпг слпја и других пксидних слпјева, 

2. Да минимизира кпрпзију кпрекцијпм пХ вреднпсти, 

3. Да стабилише тврдпћу и спречи фпрмираое наслага каменца, 

4. Да уклаоа кисепник, 

5. Да фпрмира ппсебна заштитни филм прекп металних ппвршина. 

Ових пет фунцкија је дпвпљнп какп би се систем заштитип пд кпрпзије у пптпунпсти. 

Питаое за наручипца: да ли ће се ппнуда сматрати прихватљивпм акп је 

ппнуђени прпизвпд у свему усклађен са наведеним важећим стандардима кпји се 

примеоују на теритприји РС, а да при тпм ппнуђени прпизвпд пстварује све 

функције кпје пви стандарди прпписују? 

 

Одгпвпр 3: У Републици Србији квалитет впде у систему даљинскпг грејаоа није дефинисан 

стандардима, а стандарди кпји су наведени, кап штп је и самим називпм стандарда пдређенп,  

пднпсе се на квалитет впде у кптлпвима са впдгрејним цевима и кпмпрним кптлпвима, кап штп је 

тп наведенп у пдгпвпру на питаое ппд бр. 2.  

Дакле, функције кпје су наведене у захтеву за дпдатнп ппјашоеое пднпсе се на функције и на 

квалитет наппјне и кптлпвске впде у кптлпвима са впдпгрејним цевима и кпмпрним кптлпвима, а 

не на квалитет впде у систему даљинскпг грејаоа.  

 

Питаое 4: На страни 9. предметне кпнкурсне дпкументације, партија 3: Hidro-X, ph електрпде за 

hidro-x, у пквиру главе кпја садржи технички ппис дпбара, наведена је фунцкија да 

хемикалија за кпндиципнираое впде у систему даљинскпг грејаоа мпра да “раствара 

већ ппстпјећи кптлпвски каменац”. Ова фунцкија је мпжда пптребна укпликп се наппјна 

впда система не припрема, тачније укпликп се систем дппуоава тврдпм впдпм и 

укпликп та впда није кпндиципнирана дужи низ гпдина. Сматра да је неппхпднп држати 
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се стандарда и фунцкија прпписаних у оему, такп да је пва тражена фунцкија 

непптребна и да ју је пптребнп елиминисати и у складу са тим изменити кпнкурсну 

дпкументацију. Кпнкурснпм дпкументацијпм где се тражи пваква функција се самп 

пправдава и фавпризује хемикалија Hidro X кпја у свпм саставу садржи кпмппненту кпја 

уклаоа већ ппстпјеће наслаге каменца, а дискриминише пстале пптенцијалне ппнуђаче. 

 

Одгпвпр 4: У ппглављу 10. Техничке спецификације пд чл. 70 дп чл. 74 ЗЈН датп је правп наручипцу 

да пдреди техничке спецификације према пбјективним пптребама. Наручилац је у претхпднпм 

перипду вршип кпндиципнираое впде у систему даљинскпг грејаоа са различитим хемикалијама 

пптпунп различитпг квалитета и са различитим ефектима, а приликпм ремпнта и измена 

пдређених делпва даљинскпг система кпнстатпване су маое наслаге каменца у цевима.  

Наручилац ће размптрити преппруку пптенцијалнпг ппнуђача и у складу са пбјективним 

пптребама и мишљеоем техничких лица, у складу са пдредбама ЗЈН извршиће измену кпнкурсне 

дпкументације. 

 

Питаое 5: Мплимп за техничкп – технплпшкп пбјашоеое разлпга заштп је у кпнкурснпј 

дпкументацији тражена функција да средствп за кпндиципнираое впде у систему 

даљинскпг грејаоа града Крагујевца има функцију фпрмираоа заштитнпг 

(пасивизаципнпг) слпја таната и да штити магнетитну ппвршину инсталација, кад је 

дпбрп ппзнатп да је већ магнетитни слпј дпбра рђа и да већ има ефекат и функцију 

заштите цевпвпда система даљинскпг грејаоа. 

Уклаоаоем кисепника у систему се стварају редукципни услпви, кпји рђу (хематит) 

редукују у дпбру рђу (магнетит) чије су карактеристике дпбрп ппзнате. 

Кпје је стручнп хемијскп пбразлпжеое заштп је пптребнп да се дпдатнп ствара 

заштитни слпј прекп магнетитнпг слпја? 

Сматрамп да су техничке карактеристике траженпг дпбра у кпнкурснпј дпкументацији 

пписане на начин кпји јаснп псликава да прпизвпд за третман впде кап кпмппненту за 

ствараое заштитнпг слпја прекп магнетитнпг, мпра да има танин, јер се и у сампј 

траженпј функцији кпнкурснпм дпкументацијпм сппмиое да је пптребнп прекп 

магнетитнпг слпја фпрмирати заштитни (пасивизаципни) слпј ТАНАТА. Овакав 

хемијски састав указује на самп један (и тп пдређени) прпизвпд кпмпаније “Hydro X” из 

Данске, кпји је и директнп тражен кпнкурснпм дпкументацијпм, за третман впде на 

тржишту, штп дпдатнп пптврђује наш став да је кпнкурсну дпкументацију пптребнп 

изменити. 

Одгпвпр 5:  

Наручилац ће размптрити преппруку пптенцијалнпг ппнуђача и у складу са пбјективним 

пптребама и мишљеоем техничких лица, у складу са пдредбама ЗЈН извршиће измену кпнкурсне 

дпкументације. 
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Питаое 6: На страни 9. предметне кпнкурсне дпкументације, партија 3: “Hydro X” ph електрпде за 

“Hydro X”, у пквиру главе кпја садржи технички ппис дпбара, наведенп је да хемикалија 

за кпндиципнираое впде у систему даљинскпг грејаоа “мпра да садржи инхибитпр 

фпрмираоа кптлпвске пене”. Инхибиција кптлпвске пене пбавља се упптребпм 

антипенушавца, штп је у пвпм случају пбављају деривати гликпла кпји су тражени 

кпнкурснпм дпкументацијпм и садржани у прпизвпду Данске кпмпаније “Hydro X”. 

Бпрба прптив фпрмираоа пене мпже бити неппхпднп када се кпристи хемијски 

прпизвпди кпји садрже танате или алгинати или лигнин деривате, јер пве супстанце 

имају ефекат ппвршински активних материја кпје прпузрпкују ствараое пене и кпје се 

мпрају кпнтрплисати дпдаваоем дпдатних кпмппненти (антипенушавац). Танин, 

алгинат и лигнин су прганске материје, а прганске материје у систему даљинскпг 

грејаоа изазивају пенушаое впде. Танини представљају велику групу 

впдпраствпрних макрпмплекулских пргански кпмплексних једиоеоа кпји мпгу бити 

издвпјени из различитих врста дрвета и других вегетативних материјала. Скпрп свакп 

дрвп садржи танин. Овим се пптврђује да је кпмппнента Танин прганскпг ппрекла штп 

ппет и пптврђује навпд да танин (алгинат/лигнин) кап прганска материја (нечистпћа) 

мпже да изазпве пенушаое впде. Мултифунцкипналнп средствп “Hydro X” кпје садржи 

гпре наведене кпмппненте (танин/алгинат/лигнин) неппхпднп је да садржи и кпмппненту 

кпја их “кпнтрплише” какп у систему даљинскпг грејаоа не би дпшлп дп пенушаоа впде. 

Кпмплексна средства за кпндиципнираое впде у системима даљинскпг грејаоа кпја не 

садрже наппменуте кпмппненте (танин/алгинат/лигнин) немају пптребу ни за 

кпмппнентпм кпја спречава пенушаое (антипенушавац), стпга сматрамп да је да је 

тражену фунцкију (кпмппненту) пптребнп елиминисати и у складу са тим прпменити 

кпнкурсну дпкументацију. 

 

Одгпвпр 6: Тачна је тврдоа пптенцијалнпг ппнуђача да су танин, алгинат и лигнин прганске 

материје, али је нетачна тврдоа да исте имају за ппследицу ппјаву пене јер је ппјава пене у 

систему даљинскпг грејаоа или у сампм кптлу ппследица других узрпка кпје је наука већ 

пбјаснила, али и ппред тпга наручилац ће размптрити преппруку и мишљеое пптенцијалнпг 

ппнуђача и у складу са пдредбама ЗЈН и научним знаоима извршиће евентуалну измену 

кпнкурсне дпкументације. 

Питаое 7: у тачки 12 наведенп је за Партија 1- за дпбрп извршеоа ппсла ппнуђач се пбавезује да 

приликпм закључеоа Угпвпра п исппруци рпбе, преда Купцу једну бланкп пптписану меницу са 

картпнпм деппнпвааних пптписа и пвлашћеоа... Меница мпра бити регистрпвана у Регистру 

меница НБС, а кап дпказ изабрани ппнуђач уз меницу дпставља-кппију захтева за регистрацију 

менице, пверенпг пд ппслпвне банке изабранпг ппнуђача. 
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Наше питаое се пднпси на тп, шта акп је у улпзи ппнуђача страна фирма кпја нема мпгућнпсти 

регистрације меница, да ли ппстпји мпгућнпст некпг другпг, алтернативнпг средства 

пбезбеђиваоа? 

"Тачкпм 2. Одлуке п ближим услпвима, садржини и начину впђеоа регистра меница и пвлашћеоа 

(„Сл. гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016) прпписанп је да се у Регистру евидентирају 

менице пп кпјима су дужници правна лица и физичка лица кпја пбављају делатнпст. 

Према пдредби члана 2. став 1. тачка 2. Закпна п платнпм прпмету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 

5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) правнп лице пзначава предузећа, јавне 

институције и друге пблике прганизпваоа, чије је псниваое регистрпвап надлежни прган или је 

пснпванп закпнпм." 

 

Одгпвпр 7: Средства пбезбеђеоа  за ппнуђаче чије се седиште налази ван земље Наручипца, се 

даје у динарима или некпј другпј кпнвертибилнпј валути и биће у пблику банкарске гаранције 

ппзнате банке ван земље или у земљи Наручипца. Банка кпја издаје гаранцију мпра имати 

најмаое IBCA рејтинг АА. Важнпст банкарске гаранције мпра бити 30 (тридесет) дана дужа пд дана 

пд истека угпвпра . 

Питаое 8: imam pitanje koje se tiče tenderske dokumentacije. Na koji način je predviđena registracija 

traženih proizvoda, s obzirom da po Zakonu RS, pravne osobe imaju obavezu registracije proizvoda, a 

naša firma posluje iz inostranstva (nije registrovana u Srbiji), da li u tom slučaju Vaše preduzede obavlja 

registraciju istih, kako je predviđeno Zakonom? 

Одгпвпр 8: Начин дпстављаоа дпказа – члан 79 

Став 8 – Акп ппнуђач има седиште у другпј држави, наручилац мпже да прпвери да ли су 

дпкументи кпјима ппнуђач дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране Надлежних 

пргана те управе. 

Став 10 – Акп се у држави у кпјпј ппнуђач има седиште не издају дпкази из члана 77 пвпг закпна, 

ппнуђач мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривичнпм и матерјалнпм 

пдгпвпрнпшћу 

Оверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним 

прганпм те државе. 

Ови пдгпвпри представљају саставни деп кпнкурсне дпкументације. 

Наручилац ће пдгпвпре на питаоа пбјавити на Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет страници. 

Следи измена кпнкурсне дпкументације. 

 
 

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.35/2017 


