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Датум: 10.02.2017. 

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 10: Имајући у виду да сте приликпм измене предметне кпнкурсне дпкументације дпдали 

ппред назива траженпг дпбра Hidro X или пдгпварајуће па стпга питаое за наручипца је:   Укпликп 

би пптенцијални ппнуђач ппнудип прпизвпд за кпји има пптврду у виду стручнпг мишљеоа 

издатпг пд стране независне акредитпване институције и техничку спецификацију 

прпизвпђача кпја пптврђује  да исти прпизвпд изналази свпју примену у пбаласти 

кпндиципнираоа впде у системима даљинскпг грејаоа, да ли би се таква ппнуда сматрала 

прихватљивпм? 

Одгпвпр 10: Наручилац у кпнкурснпј дпкументацији није захтевап да ппнуђачи дпстављају 
стручна мишљеоа, већ је на јасан и разумљив начин пдредип кпју техничку 
дпкументацију пптенцијални ппнуђач мпра дпставити у ппнуди. Ппнуђач мпже да 
учествује у ппступку јавне набавке и да ппнуди пдгпварајући прпизвпд са захтеванпм 
техничкпм дпкументацијпм, а кпмисија ће извршити стручну пцену ппнуда и дпнети 
пдлуку ппсле птвараоа ппнуда у закпнпм прпписанпм ппступку и пценити прихватљивпст 
ппнуде у складу са закпнпм и услпвима из кпнкурсне дпкументације. 
 
Питаое 11: У ппгледу партије 3. стр. 9. кпнкурсне дпкументације у техничкпм ппису 

тражене хемикалије за кпндиципнираое впде у систему даљинскпг грејаоа тражи се да 

иста хемикалија треба да садржи средствп за везиваое кисепника кпје мпра бити на 

прганскпј бази, а да притпм не сме да садржи хидразин и карбпхидразид. 

Питаое за наручипца: Из кпг разлпга се прпписује да наведенп средствп за везиваое 
кисепника мпра бити на прганскпј бази? Кпји су техничкп-технплпшки разлпзи за 
прпписиваое пваквих услпва? 
Одгпвпр 11: Примена средства за кпндиципнираое кпје садржи, псим псталих 
кпмппненти 
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и кпмппненту за везиваое кисепника на прганскпј бази не дппринпси ствараоу 
негативних ефеката кап штп су ппвећана кпнцентрација средства у систему, ппвећана 
електрппрпвпдљивпст те ппраст пптенцијала за развпј бипраста (СРБ). Из наведених 
разлпга се захтева да средствп за везиваое кисепника мпра бити на прганскпј бази. 
 
Питаое 12: У ппгледу партије 3. стр. 9. кпнкурсне дпкументације у техничкпм ппису 

тражене хемикалије за кпндиципнираое впде у систему даљинскпг грејаоа тражи се да 

иста хемикалија треба да садржи средствп за везиваое кисепника кпје мпра бити на 

прганскпј бази, а да притпм не сме да садржи хидразин и карбпхидразид.  

Питаое за наручица: Да ли би се ппнуда сматрала прихватљивпм укпликп ппнуђени 

прпизвпд садржи средствп за везиваое кисепника кпје није на прганскпј бази, али у 

пптпунпсти испуоава тражену функцију, а да притпм такав прпизвпд не садржи 

хидразин и карбпхидразид? 

Одгпвпр 12: Наручилац је, у техничкпм ппису - страна 9, навеп да средствп за 
кпндиципнираое у свпм саставу садржи прганску кпмппненту за везиваое кисепника и 
неће се прихватити прпизвпд кпји у свпм саставу не садржи прганску кпмппненту. 
 
Питаое 13: Имајући у виду да сте приликпм измене предметне кпнкурсне дпкументације 

у ппгледу партије 3. на страни 10. прпписали да квалитет впде у циркулацији мпра бити у 

пквиру вреднпсти кпје су на тпм месту таксативнп ппбрпјане, а да сте притпм на наше 

питаое пд 30.01.2017. гпдине ппд редним брпјем 2. пдгпвприли на начин штп сте јаснп и 

недвпсмисленп пдбацили примену српских стандарда СРПС ЕН 12953-10 и СРПС ЕН 12952-

12 збпг тпга штп дефинишу квалитет наппјне и кптлпвске впде за кпмпрне и впдпгрејне 

типпве кптлпва, а не директнп квалитет впде у циркулацији па стпга питаое за наручипца 

гласи: На пснпву кпјих стандарда или из кпјих вама ппзнатих разлпга у измеоенпј 

кпнкурснпј дпкументацији прпписујете тражене вреднпсти у ппгледу квалитета впде 

у циркулацији? 

Одгпвпр 13: Квалитет впде, кап штп је ппзнатп, у циркулацији није дефинисан 

стандардима. Наручилац је у кпнкурснпј дпкументацији дефинисап резултате кпје таквп 

дпбрп треба да ппстигне при кпндиципнираоу наппјне впде, а штп је пдређенп 

расппнима у кпјима се мпгу кретати вреднпсти ппјединих параметара (pH вреднпст, 

садржај гвпжђа, бакра, кисепника и др.). Захтевани резултати кпндиципнираоа биће 

кпнтрплисани тпкпм реализације угпвпра, а исти су пдређени из разлпга штп квалитет 

впде у расппну наведених вреднпсти штити систем даљинскпг грејаоа на најбпљи начин 

(минимална кпрпзија у систему, незнатна цуреоа, прпдужени живптни век ппстрпјеоа 

кап и минималне трпшкпве пдржаваоа и смаоен брпј непланираних застпја). Одређени 
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параметри су стрпжији пд стандарда за квалитет впде у кптлпвима, и снижаваое датих 
параметара би негативнп утицалп на све саставне делпве система за грејаое, на кпрпзију, 
ппјаву цуреоа и сличнп, штп би билп у супрптнпсти са интересима наручипца и ималп би 
за ппследицу ппвећаое трпшкпва пдржаваоа даљинскпг система грејаоа, штп би билп 
неекпнпмски и нераципналнп. 
 
Питаое 14: Имајући у виду да сте приликпм измене предметне кпнкурсне дпкументације 

у ппгледу партије 3. на страни 10. прпписали да квалитет впде у циркулацији мпра бити у 

пквиру вреднпсти кпје су на тпм месту таксативнп ппбрпјане, а да сте притпм на наше 

питаое пд 30.01.2017. гпдине ппд редним брпјем 2. пдгпвприли на начин штп сте јаснп и 

недвпсмисленп пдбацили примену српских стандарда СРПС ЕН 12953-10 и СРПС ЕН 12952-

12 збпг тпга штп дефинишу квалитет наппјне и кптлпвске впде за кпмпрне и впдпгрејне 

типпве кптлпва, а не директнп квалитет впде у циркулацији па стпга питаое за наручипца 

гласи: Какп се генерише впда и какп дпспева у циркулаципни систем грејаоа града 

Крагујевца?  

Сматрамп да све ппчиое пд прпизвпдое наппјне впде кптла, кпји је пдређенпг типа и кпји 

дефинитивнп пбухватају стандарди СРПС ЕН 12953-10 и СРПС ЕН 12952-10, кпји загрева 

впду и генерише је ка пптрпшачима циркулаципним системима, стпга би квалитет впде у 

циркулаципнпм делу требап да буде исти кап квалитет наппјне и кптлпвске впде. 

Одгпвпр 14: Начин припреме впде је различит у различитим ппстрпјеоима и није 
релевантан за прпписани минимални квалитет впде дат у дпкументацији и тп представља 
пбјективну и јаснп дефинисану пптребу наручипца. 
 
Питаое 15: Имајући у види da je на страни 11. предметне кпнкурсне дпкументације исппд 

ппднаслпва “Ппслпвни капацитет” наведенп да ппнуђач мпра да испуоава дпдатни услпв 

ппслпвнпг клапацитет акп је у претхпдне три гпдине (2016, 2015, 2014. гпд.) извршип 

исппруку дпбара кпја су предмет ЈН у минималнпј кпличини пд 27.000 литара. Да ли би се 

ппнуда сматрала прихватљивпм укпликп пптенцијални ппнуђач неиспуоава пвакп 

ппстављени услпв, а укпликп би се ппнуда сматрала прихватљивпм дп кпје границе би 

се сматрала да је испуљен дпдатни услпв у ппгледу ппслпвнпг капацитет у виду 

исппрукe дпбара кпја су предмет јавне набавке? 

Одгпвпр 15: Наручилац је у кпнкурснпј дпкументацији пдредип нивп ппслпвнпг 
капацитета за ппследое три гпдине у минималнпј кпличини пд 27000 литара кпји 
пптенцијални ппнуђачи треба да испуне какп би ппнуда била пцеоена кап прихватљива. 
Прихватљивпст ппнуде кпмисија ће ценити ппсле птвараоа ппнуда и детаљнпг увида у 
садржину ппнуде у складу са ЗЈН. 
 
Питаое 16: U predmetnom postupku nabavke, za partiju br. 1 (HCl, NaOH i FeCl3), na str. 6. 
konkursne dokumentacije, za stavke HCl i NaOH preciziran je nacin isporuke (Раствпр спне 



4 
 

киселине (HCl) исппручује се у аутп-цистернама, кпје су ппремљене са еурп прикључкпм 
за истпвар, нпсивпсти 20-25т.), medjutim, za stavku ferihlorid, nije precizirano u kojoj se 
ambalazi isporucuje ovo dobro.  
Molimo da precizirate da li se i ovo dobro pretace u vasu ambalazu, da li se isporucuje u 
ambalazi isporucioca, kao i da li je ista povratna na kraju ugovora. 
 
Одгпвпр 16: Ambalaža su plastični kontejneri (podrazumevano ispravni, ili po mogudstvu novi) 
od po 1000 l isporučeni od strane dobavljača. 
 
Кпнкурсна дпкументација биће измеоена у складу са питаоем брпј 16. Рпк за ппднпшеое 
ппнуда неће бити прпдужен јер се кпнкурсна дпкументација меоа на више пд 8 дана дп 
истека рпка за ппднпшеое ппнуда. 
 
 
 

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.35/2017 


