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Број: 5.2.-    5160                                                                    

Дана:  26.02.2016.                         

                                                                                                

                                                               

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 24.02.2016.  u  14.26ч , 24.02.2016 u 15.08ч , 25.02.2016 у 11.56 ч и 25.02.2016 у 

13.25 ч за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку – 02/16-С Набавка 

водомера са проширењем система за даљинско очитавање водомера. 

Дана 24.02.2016.  u  2.26ч , 24.02.2016 u 15.08ч , 25.02.2016 у 11.56 ч и 25.02.2016 у 13.25 ч 

часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања - везана за јавну 

набавку везана за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку – 02/16-С Набавка 

водомера са проширењем система за даљинско очитавање водомера . 

 

1. Питање упућено 24.02.2016.  u  14.26 ч гласи: 

 

Дана 19.02.2016. године (Ваш број 5.2-4320) извршили сте измену конкурсне документације 

која је објављена дана 05.02.2016.године (Ваш број 3099/1) на Вашем сајту и Порталу 

јавних набавки.  

Измена конкурсне документације се односи на комплетну измену техничке спецификације 

предмета набавке. Увидом у нову техничку спецификацију, констатовали смо да је иста у 

комплету преписана из каталога произвођача ,,Elster,, Немачка чији каталог се може 

преузети на њиховом званичном сајту http://www.elster.com/en/waterupit.docx.   

 

Тачком 1 обрасца Техничке спецификације– Кућни водомери у измењеној конкурсној 

документацији захтевате да хидраулика водомера буде изведена са два лежајна места 

израђена од синтетичког сафира. Питање: Којим документом ће се доказати да су исти 

израђени од траженог материјала с обзиром да овај податак се не може сазнати из Уверења 

о одобрењу типа мерила? Такође је и овај податак преписан и каталога произвођача. 

 

Тачком 3 обрасца Техничке спецификације у измењеној конкурсној документацији тражите 

сада индустријске дигиталне водомере. Увидом у технички опис предметних водомера, 

видимо да исти у потпуности одговара опису који је наведен у каталогу произвођача 

,,Elster,, Немачка и то за модел H500 Woltmann meter. Већина информација из каталога,   је 

недоказива валидним документом односно Уверењем о одобрењу типа мерила које издаје 

Дирекција за мере и драгоцене метале-Београд који документ захтевате конкурсом 

документацијом.  

 

Тачком 4  обрасца Техничке спецификације у измењеној конкурсној документацији, 

технички опис тражених водомера  искључиво и у потпуности одговара опису који је 

наведен у каталогу произвођача ,,Elster,, Немачка и то за модел водомера V200 and V210 

Volumetric cold water meters. 

 

Увидом на званични сајт Дирекције за мере и драгоцене метале Београд, долазимо до 

сазнања да се водомери које захтевате измењеним техничким описом још увек не налазе на 

тржишту Републике Србије односно још увек нису одобрени од стране Дирекције за мере и 

драгоцене метале, па постављамо питање како сте знали у тренутку расписа ове јавне 

http://www.elster.com/en/water
http://www.elster.com/en/water
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набавке да једино водомери произвођача ,,Elster,, Немачка одговарају Вашим потребама, а 

не неки други произвођачи водомера који су одобрени од стране Дирекције за мере и 

драгоцене метале Београд као једине меродавне институције у Републици Србији и налазе 

се на тржишту Републике Србије? 

 

Такође Вам указујемо да сте оваквом изменом конкурсне документације директно 

повредили одредбе члана 10 Закона о јавним набавкама којим је одређено да је Наручилац  

дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не 

може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да 

учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити 

коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума. 

Такође Вам указујемо да сте повредили и одредбе члана 12 Закона о јавним набавкама 

којим је одређено да је Наручилац  дужан да у свим фазама поступка јавне набавке 

обезбеди једнак положај свим понуђачима. Наручилац не може да одређује услове који 

би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу 

понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју 

обавља понуђач. 

Указујемо и на повреду члана 71. Закона о јавним набавкама којим чланом су тачно 

прописани начини одређивања техничких спецификација које чине обавезну садржину 

конкурсне документације. 

 

На основу свега напред наведеног, а сходно одредбама члана 63. став 2 Закона о јавним 

набавкама, молимо Вас да измените конкурсну докуметацију тако да исту сачините у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама и тиме омогућите једнак положај свим 

понуђачима без ограничавања конкуренције. Уколико не извршите измену конкурсне 

документације бићемо принуђени да подесемо Захтев за заштиту права Републичкој 

Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на начин предвиђен чланом 149. 

Закона о јавним набавкама. 

  

2. Питање упућено 24.02.2016.  u  15.08ч гласи: 

 

 
 

3. Питање упућено 25.02.2016.  u  11.56 ч ч гласи 

Прегледом измене конкурсне документације за поменуту јавну набавку која је 

објављена на порталу јавних набавки 29.02.2016.ближе прегледом захтеваних 

карактеристика добара у делу техничке карактеристике спецификација ( за који је и 

објављена измена ) долазимо до закључка да несумњиво ни један понуђач на 
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територији РС , који имају уверење о одобрењу типа мерила издато од Дирекције за 

мере и драгоцене метале неможе да испуни захтеве објављене у вашој измени 

конкурсне документације . 

Наше питање гласи ? По ком критеријуму је измењена техничка спецификација или 

ћемо то знати оног дана када Дирекције за мере и драгоцене метале буде издала нова 

уверења о одобрењу типа мерила? 

Упозоравамо Вас да уколико се то догоди и уколико само један понуђач буде могао 

да одговори на ваше захтеве биће нарушено начело обезбеђења конкуренције , чл.10 

Закона о јавним набавкама, саобзиром да поред толико понуђача и толико Уверења о 

одобрењу типа мерила изменом  конкурсне документације својим захтевима 

ограничавате конкуренцију на једног понуђача .  

Објављеном изменом конкурсне документације нарушавате све ставопве члана 10 

ЗЈН , цитирамо став 1 „ Наручилац је дужан да у пчоступку јавне набавке омогући 

што већу конкуренцију „ . 

Такође Вас подсећамо на став 2 истог члана који гласи : Наручилац неможе да 

ограничи конкуренцију а посебно неможе онемогућавати било којег понуђача да 

учествује у поступку јавне набваке , неоправданом употребом преговарачког 

поступка , нити коришћењем дискриминаторских услова , техничких спецификација 

и критеријума , евидентно је да то чините .  

 

4. Питање упућено 25.02.2016.  u  13.25  ч гласи 

Као заинтересовано лице, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, подносимо захтев 

ради измене конкурсне документације. 

Увидом у Конкурсну документацију Наручиоца, у делу Техничке карактеристике-

спецификација, дошли смо до закључка да захтеване техничке параметре испуњава, само и 

једино, произвођач„Елстер“ из Немачке, са моделима H500, V200, V210…, и ни један други 

произвођач или понуђач који поседује Уверење о одобрењу типа мерила, издатог од стране 

Дирекције за мере и драгоцене метале, из чега произилази да ни један понуђач, осим горе 

поменутог, није у могућности да преда валидну понуду. 

Чланом 9., ставом 1. Закона о јавним набавкама, прописано је следеће: Наручилац је дужан 

да, у поступку јавне набавке, прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета, 

имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. 

Чланом 10. истог Закона: Наручилац је дужан да, у поступку јавне набавке омогући, што је 

могуће већу, конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, a посебно не 

може да онемогући било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке, 

неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских 

услова, техничких спецификација и критеријума. 

Чланом 12. Закона о јавним набавкама: Наручилац је дужан да, у свим фазама поступка 

јавне набавке,обезбеди једнак положај свим понуђачима. Наручилац не може да одрађује 

услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију 

међу понуђачима, нити дискриминацију која би произилазила из класификације делатности 

коју обављa понуђач. 

Обзиром на све наведено, као заинтересовано лице, захтевамо да извршите измене 

конкурсне документације како бисте, у предметном поступку, свим заинтересованим 
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лицима обeзбедили једнак третман уз здраву конкуренцију, a себи, као наручиоцу, већи 

квалитет производа, уз мањe трошкове истих и, на тај начин, остварили сврху основних 

начела Закона о јавним набавкама и Јавну набавку број 02/16-С, спровели у поступку и на 

начин кoji је Законом дефинисано. 

Уколико, поступајући по нашем захтеву, не извршите потребне измене и допуне о којима je 

реч, бићемо принуђени да, због повреде конкуренције, у складу са Чланом 27. Закона о 

јавним набавкама, поднесемо захтев за заштиту права, надлежној републичкој комисији. 

 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

Одговр на питање 1.  

 

Наручилац je у оквиру захтеваног пословног капацитета под Г) захтевао :  Каталог 

произвођача са техничким описом понуђених водомера и хватача нечистоћа на енглеском или 

српском језику као доказ испуњености овог услова потребно је доставити  Каталог произвођача са 

техничким описом понуђених водомера и хватача нечистоћ. 

Из истог се може утврдити од чега је израђена захтевана хидраулика водомера. 

Захтевана хидраулика водомера доприноси већој тачности водомера , чак и када је исти 

закренут, а тиме доприноси бољем мерењу и мањим мерним губицима. 

ОДГОВОР 2 .  

Што се тиче тврдњи потенцијалних понуђача да се фаворизују водомери произвођача 

,,Elster,, Немачка исти су неосновани .Сматрамо да је намера потенцијалних понуђач који 

су поставили питања да изврше притисак на наручиоца достављањем истог захтева за 

измену конкурсне документације са више адреса . Фирме које су доставиле захтев за измену 

конкурсне документације не раде  трговину нити производњу водомера . 

Као што су и сами потенцијални понуђачи нагласили произвођач ,,Elster,, Немачка , кога по 

наводима потенцијалних понуђача фаворизује наручилац , нема Уверење о одобрењу типа 

мерила које издаје Дирекција за мере и драгоцене метале-Београд као  једина меродавна 

институције у Републици Србији. А напомињем да је наручилац у оквиру зхтеваног 

пословног капацитета под б ) захтевао : да водомери који се нуде поседују уверење о 

одобрењу типа мерила  и као доказ испуњености овог услова потребно је доставити 

Уверење о одобрењу типа мерила које издаје Министарство економије и регионалног развоја 

– Дирекција за мере и драгоцене метале. 

 

Истраживањем тржишта Наручилац је утврдио да на тржишту постоји више понуђача који 

могу понудити  водомере у складу са траженим . Наручилац не жели смањити захтевану 

тачност мерења јер иста директно утиче на кавлитет мерења. Смањењем квалитета мерења 

Наручилац излаже своју мрежу повећању губитака приликом мерења , те самим тим и 

финансијском губитку  . 

Истраживањем тржишта наручилац је утврдио да на тржишту постоји више понуђача који 

испуњавају захтеване карактеристике водомера и то :  

1. За кућне водомере , пропелерни вишемлазни мокри водомер са хоризонталним 

кућиштем , миниму 3 . 
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2. За Индустријске водомер , водомер са Woltman turbinom, минимум 4 . 

3. За Индустријске дигиталне  водомере , дигитални  Woltman turbinски водомер , минимум 4 

понуђача 

4. За ротационе клипне водомере , минимум 2. 

Сходно изнетом наручилац остаје при захтеваним условима и техничкој спецификацији , 

али ће продужити рок за доставу понуда како би понуђачи могли боље да истраже тржиште, 

што би омогућио већу транспарентност поступка  и једнакост понуђача. 

 

 С поштовањем 

 

 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

       ________________________________ 

            

 


