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Дана 31.07.2015.године, Наручилац ЈКП „Стандард“ Љубовија, у поступку јавне
набавке мале вредности бр.5/2015 - Материјал за изградњу секундарне водоводне мреже
Врхпоље – Горња Трешњица, примио је захтев за појашњење конкурсне документације
предметне јавне набавке.
Наиме, потенцијални Понуђач је поставио следеће питање и дао сугестију јер је навео
да су у одељку 3 прописане техничке карактеристике водоводних цеви предвиђених за
снабдевање водом, које треба да буду тестиране у складу са DVGW стандардом, те је у
смислу напред изнетог поставио питање да ли ће Наручилац променити конкурсну
документацију јер се није позвао на одговарајући српски стандард који је еквивалент
DVGW стандарду.
Поступајући по примљеном питању и сугестији потенцијалног понуђача, Наручилац у
смислу члана 63 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012) одговара
потенцијалном Понуђачу, те одговор и појашњење објављује на порталу Управе за јавне
набавке, као и на свом сајту.
Одговор је следећи:
Наручилац је приликом израде конкурсне документације имао у виду све расположиве
капацитете тржишта цевног материјала на територији Републике Србије и то пре свега на
основу искуственог параметра и истраживања тржишта, обзиром да се делатношћу
водоснабдевања бави деценијама. Сходно томе, Наручиоцу је, као јавном предузећу, пре
свега битан квалитет и отпорност уграђеног материјала, због чега је наведени стандард и
наведен као предуслов који цеви морају имати да би понуда била прихватљива, обзиром
да наведени стандард подразумева сталну и континуирану контролу квалитета предметног
добра и то на принципу провере „случајној узорка“ и то без најаве током целе календарске
године.
Међутим, уважавајући примедбу потенцијалног Понуђача, те пре свега имајући у виду
члан 71 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012), Наручилац прецизира
техничке услове за цеви наведене у поглављу 3 Конкурсне документације који сада гласе:
„Cevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12 201 o čemu će svedočiti
DVGW atest ili odgovarajući ekvivalent u formi pojedinačnih izveštaja o ispitivanju koje
zahteva traženi sertifikat, izdatih od strane akreditovanih laboratorija u skladu sa ISO IEC 17025,

ne starijih od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda, kao obavezni prilog uz
isporučene cevi.
Cevi su predviđene za radni pritisak 20 ˚C/ PN 10, odobrene za pijaću vodu, moraju biti
otporne na UV, radijaciju i mraz; proizvođač, tip, pritisak i datum proizvodnje moraju biti
odštampani na svakoj cevi; sigurnosni faktor C=1,25; minimalna vrednost SDR 17, PN 10
pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje.
У складу са напред изнетим, а сходно одредбама члана 63 Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС", бр. 124/2012) Наручилац ће извршити измену Конкурсне
документације, те ће измењена конкурсна документација бити објављена на порталу УЈН
и сајту Наручиоца, а нови датум и време за отварање понуда је 13.08.2015.године у 13
часова, а крајњи рок за пријем понуда је 13.08.2015.године у 12 часова.
Нвала на разумевању.
С Поштовањем.
У Љубовији, дана 03.08.2015.године.
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