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Датум: 17.03.2017. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

     По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези 

са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет услуге, 

Баждарење и подешавање вентила, редни број јавне набавке 1.2.4/2017, Наручилац у 

складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

Питање 1: . Šta se podrazumeva pod zahtevom naručioca da se ventili sigurnosti pod rednim 

brojevima 11, 12, 13, 14 i 27 ispituju i podešavaju na licu mesta ( na kotlu, na generatoru i na 

razvodniku), odnosno da li de ti sigurnosni ventili biti skidani sa posuda pod pritiskom ili se 

ispitivanje i podešavanje mora vršiti bez njihovog skidanja sa posuda i, ako de se oni skidati sa 

posuda, čija obaveza de biti da ih skinu i vrate na posude(naručioca ili izvođača radova)?   

Одговор 1: Испитивање и подешавање вентила  под редним бројем   11, 12, 13, 14 и 27 се 

врши без скидања са опреме под притиском на којој се налазе .    

Питање 2: Da li se za sigurnosne ventile pod rednim brojevima 19, 20, 21, 22, 23, 24, 38 i 39 

podrazumeva da se u jednom kudištu nalaze po dva sigurnosna ventila?  

Одговор 2: Вентили  сигурности  под редним бројевима  19, 20, 21, 22, 23, 24, 38 и 39  

имају по 2 (два) вентила са наведеним фабричким бројевима   како је већ  дато  у 

Техничкој спецификацији ( Образац 1) . 

Питање 3: S obzirom da akreditovane laboratorije za ispitivanje, koje se bave ispitivanjem i 

podešavanjem sigurnosnih ventila, ne mogu imati sve rezervne delove svih tipova svih 

proizvođača sigurnosnih ventila koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, a posebno ne mogu 

imati i sve opruge za sve dimenzije i sve nazivne pritiske sigurnosnih ventila, jer se one rade 

isključuvo po porudžbini, pojasnite šta očekujete da Zvanični cenovnik za rezervne delove i 
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potrošni materijal, konkretno i eksplicitno, po stavkama, taksativno navedeno i količinski, treba 

da sadrži?   

Одговор 3: Став Наручиоца је  да свака фирма мора да има Званичан ценовник  по коме 

обрачунава извршене услуге и испоручена добра . Наравно да није могуће да акредитована 

лабораторија као и било која друга фирма  има  све резервне делове и било која друга 

добра која могу да се потражују.  Зато је и тражен Званични  ценовник за резервне делове  

које имате у ценовнику и чија уградња и продаја је  вршена а не ценовник свих 

могућих  резервних делова за сваку ставку понаособ . 

Званични ценовник може бити у електронском или папирном облику како Понуђачима 

одговара .  

Конкурсна документација се неће мењати . 

 

                                                        

     Комисија за јавну набавку број  1.2.4/2017 


