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Број: 5.2.- 7058                                                                     

Дана:14.03.2016.                        

                                                                                                                                                              

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 11.03.2016.  u  11.-35 ч , за јавну набавку велике вредности у отвореном 

поступку – 02/16-С Набавка водомера са проширењем система за даљинско очитавање 

водомера. 

Дана 11.03.2016.  u  11.35 ч 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 . 

 

ПИТАЊЕ :  

 

Дана 10.03.2016. године (Ваш број 5.2-6755) извршили сте другу измену Конкурсне 

документације која је први пут објављена дана 05.02.2016.године (Ваш број 3099/1) на 

Вашем сајту и Порталу јавних набавки.  

Друга измена конкурсне документације се односи, између осталог, на измену техничке 

спецификације предмета набавке. Увидом у измењену техничку спецификацију, 

констатовали смо да иста опет одговара техничким спецификацијама из каталога 

произвођача ,,Elster,, Немачка  чији каталог се може преузети на њиховом званичном сајту 

http://www.elster.com/en/water.   

 

1.Тачком 1 обрасца Техничке спецификације– Кућни водомери у другој измењеној 

конкурсној документацији захтевате да: 

„Пропелерни вишемлазни мокри водомер са хоризонталним кућиштем, те 

могућношћу уградње у хоризонталном и вертикалном положају. Најмање у класи C 

код хоризонталне уградње и најмање у класи B код вертикалне уградње. Хидраулика 

водомера изведена са два лежајна места израђена од синтетичког сафира у којем је 

улежиштен ротор, како би се постигла тражена тачност водомера у хоризонталном и 

вертикалном положају.“ 

У прилогу Вам достављамо одобрење типа мерила Дирекције за мере и драгоцене метале 

под службеном ознаком  z-14-132 за модел М100 и М110 произвођача  „Elster“ који је 

објављен на званичном сајту Дирекције за мере и драгоцене метале 10.03.2016.године 

управо онако како смо и тврдили да ће се десити у нашем првом  Захтеву за додатно 

појашње . Молимо Вас да наведете који још произвођач водомера на тржишту Републике 

Србије осим произвођача „Elster“, а који има Уверење о одобрењу типа мерила Дирекције за 

мере и драгоцене метале, испуњава техничке карактеристике водомера за Тачку 1 обрасца 

Техничке спецификације- Кућни водомери? 

2.Тачком 2 обрасца Техничке спецификације– Индустријски водомери у другој измењеној 

конкурсној документацији захтевате да: 

„Исти водомери морају бити погодни за уградњу без губитка мерне тачности.........,“ 

 

Не разумемо какви се водомери овде траже па молимо да нам појасните. Јасно је да сте у 

односу на прву измену конкурсне документације, само обрисали речи ,,хоризонталну и 

вертикалну,,испред речи ,,уградњу,,  али сада није јасно који су то водомери. 

http://www.elster.com/en/water
http://www.elster.com/en/water
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Молимо Вас да наведете који још произвођач водомера на тржишту Републике Србије осим 

произвођача „Elster“, а који има Уверење о одобрењу типа мерила Дирекције за мере и 

драгоцене метале, испуњава техничке карактеристике водомера за Тачку 2 обрасца Техничке 

спецификације- Индустријски водомери? 

 

3.Тачком 3 обрасца Техничке спецификације– Индустријски дигитални водомери у другој 

измењеној конкурсној документацији захтевате да: 

„Дигитални Woltmann турбински водомер са електронским бројилом те 

интегрисаним комуникацијским излазом. Електрично бројило треба бити само 

напајано из интерне батерије с типичним животним веком од минимално 10 година. 

Мерна тачност према 2004/22/EC (динамичка осетљивост) минимум R600. - 

Херметички затворено дигитално бројило, те бакар учаурено са минералним стаклом, 

због спречавања продора воде те спречавања орошавања за несметано очитавање 

бројила. Класа заштите IP 68(водонепропусно, отпорно на потапање). - ЛЦД екран 

мора имати могућност приказа аларма и протока. - Могућа монтажа без потребе за 

равним делом цевовода на улазу и излазу из водомера (0xDN). - Дигитални екран те 

комуникацијски излаз морају имати могућност приказа аларма цурења, пуцања, 

повратног протока, пред-под димензионираности. - Интегрисани комуникацијски 

излази сачињени од два импулсна излаза са могућношћу очитавања 1/1, 1/10, 1/100, 

1/1000 (импулс/литара), те М-BUS/LBUS комуникацијским интерфејсом. - Интерфејс 

за фабричку комуникацију, надоградње, односно параметризацију. - Ради спречавања 

оштећења покретних делова хидраулике водомера, у комплету са водомером се 

испоручују гумене заптивке са интегрисаним ситом израђеним од нерђајућег челика 

(ради спречавања настајања корозије).“ 

 

У прилогу Вам достављамо одобрење типа мерила Дирекције за мере и драгоцене метале 

под службеном ознаком  z-14-159 за модел  Н 5000 произвођача  „Elster“који је објављен на 

званичном сајту Дирекције за мере и драгоцене метале 10.03.2016.године управо онако како 

смо и тврдили да ће се десити у нашем првом  Захтеву за додатно појашње . Молимо Вас да 

наведете који још произвођач водомера на тржишту Републике Србије осим произвођача 

„Elster“, а који има Уверење о одобрењу типа мерила Дирекције за мере и драгоцене метале, 

испуњава техничке карактеристике водомера за Тачку 3 обрасца Техничке спецификације- 

Индустријски дигитални водомери? 

 

4.Тачком 4 обрасца Техничке спецификације– Волуметријски клипни водомери у другој 

измењеној конкурсној документацији захтевате да: 

 

„Водомере испоручити са интегрисаним радио модулом у водомеру спремним за 

даљинско очитавање. Волуметријски клипни водомер са полимерним кућиштем или 

месинганим кућиштем . Водомер мора бити изведен са капсулираним електричним 

бројилом и интегрисаним радијским модулом двосмерне комуникације 

компатибилним са системом који наручилац користи. Исти водомери морају бити 

погодни за уградњу у свим инсталацијским положајима без губитка мерне тачности. - 

Ротациони клипни водомер са сувим дигиталним бројчаником, класа заштите IP 68 

(водонепропусно, отпорно на потапање). - LCD екран мора да садржи: бројчаник 

места за информације о потрошњи, бројчаник места која дају додатну разлучивост 

потрошње , индикатор аларма те приказ кода аларма, индикатор протока воде. - Класа 

тачности је минимално “C” - Водомер мора бити отпоран на радни притисак од 16 

bar-a и температуру воде до 30ºC. Избацила максимални пад притиска - Животни 

век батерије је минимално 10 година а снага слања радијског податка треба бити 

минимално 25 mW уз слање радијског телеграма. - Интегрисана спољашња или 

одвојива антена. - Могућност повезивања кроз мрежну топологију. - ЛЦД екран мора 
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имати могућност приказа аларма и протока . - Податак о аларму се може добити 

радијским путем, те приказати као код на LCD екрану уз индикатор да исти постоји. - 

Интегрисана електроничка корекција кривуље грешке.“ DN 20, DN 25, DN 30, DN 40 

 

У прилогу Вам достављамо одобрење типа мерила Дирекције за мере и драгоцене метале 

под службеном ознаком  z-14-160 за модел  v200 произвођача  „Elster“ који је објављен на 

званичном сајту Дирекције за мере и драгоцене метале 10.03.2016.године управо онако како 

смо и тврдили да ће се десити у нашем првом  Захтеву за додатно појашње . Молимо Вас да 

наведете који још произвођач водомера на тржишту Републике Србије осим произвођача 

„Elster“, а који има Уверење о одобрењу типа мерила Дирекције за мере и драгоцене метале, 

испуњава техничке карактеристике водомера за Тачку 4 обрасца Техничке спецификације- 

Волуметријски клипни водомери? 

Истовремено Вас молимо да нам појасните техничке карактеристике наведене у овој тачки,  

односно шта значи ,, Избацила максимални пад притиска,,? 

Указујемо Вам 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. Указујемо Вам и на повреду члана 72.став 1 Закона о јавним 

набавкама којим је одређено  да Наручилац не може да користи ни да се позива на 

техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове 

одређене производње, извора или градње. 

 

5. У другој измењеној конкурсној документацији на страни 4/43 тачка 3.5. Начин 

подношења понуде наводите да се понуда подноси на адресу ЈКП ,,Водовод и канлизација,, 

21000 Нови Сад, ул.Масарикова број 17 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – набавка 

софтвера и уређаја за контролу и заштиту података у информационом систему- јавна 

набавка број 02/16-С НЕ ОТВАРАТИ.,, Исту назнаку наводите и у тачки 3.6. Опозив понуде, 

измена понуде, допуна понуде на страни 4/43, затим на страни 8/43 у тачки 3.14. Додатне 

информације и појашњења конкурсне документације. Молимо Вас да извршите измену 

конкурсне документације с обзиром да је предмет набавке под наведеним бројем набавке 

02/16-С Набавка водомера са проширењем система за даљинско очитавање водомера у 

отвореном поступку. 

 

6. У другој измењеној конкурсној документацији коју сте објавили на Порталу јавних 

набавки дана 10.03.2016. на страни 5/43 тачка 3.7. Подношење и отварање понуде наводите 

да је благовремена понуда она понуда која је примњена од стране Наручиоца у року 

одређеном у Позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 07.03.2016. године 

до 10,00 часова. Увидом у Позив за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних 

набавки 05.02.2016. године (дел.бр. 5.2.-3099) наводите да је благовремена понуда она 

понуда која је примњена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву, односно која је 

достављена Наручиоцу најкасније до 07.03.2016. године до 10,00 часова. 
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Увидом у Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављеном на Порталу 

јавних набавки 10.03.2016. године (дел.бр.5.2-6757) наводите да је благовремена понуда она 

понуда која је примњена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву, односно која је 

достављена Наручиоцу најкасније до 18.03.2016. године до 10,00 часова. У истом 

Обавештењу о продужењу рока за подношење понуда наводите да се понуда подноси  са 

назнаком: „Понуда за јавну набавку поступак јавне набавке мале вредности добара...,,. Молимо 

Вас да извршите измену конкурсне документације и ускладите садржину наведених 

докумената с обзиром да сви садрже различите податке који су од значаја за понуђаче како 

би исти могли поднети благовремену и прихватљиву понуду. 

 

7. У другој измењеној конкурсној документацији коју сте објавили на Порталу јавних 

набавки дана 10.03.2016. на страни 8/43 тачка 3.12. Одредбе о садржини понуде наводите да 

садржину понуде чини, између осталог, понуњен, потписан и оверен Образац број 6-

Потврда претходних Наручиоца који је саставни део друге измењене Конкурсне 

документације и који се налази на страни 32/43. Увидом у Обавештење о изменама и 

допунама Конкурсне документације од 10.03.2016. године (дел.бр. 5.2.-6756) наводите 

између осталог, да се на страни 18/46 Конкурсне документације брише додатни услов 

пословног капацитета за понуђаче и то под а): а) да је понуђач у последље (3) три године 

(2013,2014,2015) извршио испоруку водомера у вредности од минимум 60.000.000,00 

динара. Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и ускладите садржину 

понуде са наведеном изменом. 

 

8. У другој измењеној конкурсној документацији коју сте објавили на Порталу јавних 

набавки дана 10.03.2016. на страни 16/43 тачка 3. Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона 

о јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, у одељку на страни 

18/43 Услови које мора да испуни сваки подизвођач односно члан групе понуђача између 

осталог наводите да услове финасијског, пословног, техничког и кадровског капацитета из 

члана 76. Закона понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача. 

Такође у другом ставу наводите услове финасијског, пословног, техничког и кадровског 

капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно на основу 

достављених доказа у складу са овим одељком Конкурсне документације. Увидом у одељак 

3. на странама 17/43 и 18/43 наводите да понуђач мора испуњавати додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке који се односе само на финасијски и пословни капацитет. 

Молимо Вас да нам појасните које то доказе морају да доставе понуђачи , а који се тичу 

испуњености кадровског и техничког капацитета с обзиром да у додатним условима за 

учествовање у предметној јавној набавци захтевате да понуђачи треба да испуне услове из 

финансијког и пословног капацитета? 

 

9. Увидом у Позив за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки 

05.02.2016. године (дел.бр. 5.2.-3099) наводите да је критеријум за доделу уговора најнижа 

понуђена цена. Такође наводите да у случају да понуде два или више понуђача имају једнаку 

понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок 

испоруке. У другој измењеној конкурсној документацији коју сте објавили на Порталу 

јавних набавки дана 10.03.2016. на странама 10/43 и 11/43 тачка 3.20. Критеријум за доделу 

уговора наводите да се одлука о додели уговора доноси применом критеријума ,,економски 

најповољнија понуда,,. У истој тачки сте навели начин на који ћете вршити пондерисање 

понуда. У последњем ставу наведене тачке наводите да у случају да понуде два или више 

понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа биће  изабрана понуда понуђача 

који је понудио краћи рок испоруке који не може бити краћи од 20 календарских дана нити 

дужи од 45 календарских дана. Молимо Вас да се изјасните који критеријум за доделу 

уговора ћете применити и да исти опишете на јасан начин тако да не буде супротан 

одредбама члана 2. Тачка 5)  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
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у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.Гласник РС бр. 

86/15). У складу са наведеним молимо Вас да извршите измену конкурсне документације. 

 

10. У другој измењеној конкурсној документацији коју сте објавили на Порталу јавних 

набавки дана 10.03.2016. на страни 12/43 тачка 3.23. Рок важења понуде наводите да понуда 

мора да важи (опција понуде) најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда. Увидом у 

Образац бр.3- Образац понуде на страни 29/43 наводите да је рок важења понуда миниму 90 

дана рачунајући од дана отварања понуде. Молимо Вас да ускладите наведене рокове 

важења понуде и у складу са  истим извршите измену Конкурсне документације како би 

понуђачи могли поднети прихватљиву понуду. 

  

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 да понуђачи могу поднети 

прихватљиве понуде и да изменом 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. 

 

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: 

 

1. Наручилац није обавезан пратити коме су издата  Уверења о одобрењу типа мерила 

Дирекције за мере и драгоцене метале . Наручилац ће по запримању понуда 

прегледати усклађеност и рок важења одобрења у пристиглим понудама, те ће 

разматрати само оне понуде које садрже Уверења о одобрењу типа мерила Дирекције 

за мере и драгоцене метале . 

На даље наручилац кроз избор техничких решења жели надограђивати своју 

водоводну  мрежу, а све како би умањио губитке и трошкове одржавања мреже. 

Наручилац не жели онемогућавати понуђаче да учествују у предметном поступку , 

али исто тако не жели ни заустављати технички развој неоправданим спуштањем 

критеријума који битно утичу на квалитет у пословању Наручиоца. 

Такође напомињемо да су наведене техничке карактеристике које потенцијални 

понуђач оспорава истом биле познате приликом подношења захтева за заштиту права 

понуђача , а није их оспорио , те стога сматрамо да је једини циљ потенцијалног 

понуђача опструкција поступка . 

Члан 149 став 8 ЗЈН каже : Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет 

захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не 
могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева.  

 

2. Под истим се подразумева да водомери морају имати  тражену мерну тачност у 

уградњи, као и у целом веку верификационог  периода.  

Наручилац није обавезан пратити коме су издата  Уверења о одобрењу типа мерила 

Дирекције за мере и драгоцене метале . Наручилац ће по запримању понуда 

прегледати усклађеност и рок важења одобрења у пристиглим понудама, те ће 

разматрати само оне понуде које садрже Уверења о одобрењу типа мерила Дирекције 

за мере и драгоцене метале . 

 

 

3. Наручилац није обавезан пратити коме су издата  Уверења о одобрењу типа мерила 
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Дирекције за мере и драгоцене метале . Наручилац ће по запримању понуда 

прегледати усклађеност и рок важења одобрења у пристиглим понудама, те ће 

разматрати само оне понуде које садрже Уверења о одобрењу типа мерила Дирекције 

за мере и драгоцене метале . 

На даље наручилац кроз избор техничких решења жели надограђивати своју 

водоводну  мрежу, а све како би умањио губитке и трошкове одржавања мреже. 

Наручилац не жели онемогућавати понуђаче да учествују у предметном поступку , 

али исто тако не жели ни заустављати технички развој неоправданим спуштањем 

критеријума који битно утичу на квалитет у пословању Наручиоца. 

 

4. Наручилац није обавезан пратити коме су издата  Уверења о одобрењу типа мерила 

Дирекције за мере и драгоцене метале . Наручилац ће по запримању понуда 

прегледати усклађеност и рок важења одобрења у пристиглим понудама, те ће 

разматрати само оне понуде које садрже Уверења о одобрењу типа мерила Дирекције 

за мере и драгоцене метале . 

На даље наручилац кроз избор техничких решења жели надограђивати своју 

водоводну  мрежу, а све како би умањио губитке и трошкове одржавања мреже. 

Наручилац не жели онемогућавати понуђаче да учествују у предметном поступку , 

али исто тако не жели ни заустављати технички развој неоправданим спуштањем 

критеријума који битно утичу на квалитет у пословању Наручиоца. 

Приликом одлучивања по поднетом захтеву за заштиту права комисија је вршила 

исправку конкурсне документације , како би избацила спорне делове техничке 

спецификације , а опет добила водомере који задовољавају минималне техничке 

захтеве наручиоца . Реченица „ Избацила максимални пад притиска „  је остала у 

техничкој спецификацији и јасно се види да је у Измењеној техничкој спецификацији 

наручилац избацио захтев у погледу максималног пада притиска , а истом је олакшао 

понуђачима да лакше уоче измене које су извршене .  

 

 

5. Како је наручилац и навео у конкурсној документацији потребно је назначити број 

јавне набавке на коју се понуда односи .  

Такође напомињем да је наведени податак понуђачу био познат приликом 

подношења захтева за заштиту права понуђача , а није их оспорио , те стога сматрамо 

да је једини циљ потенцијалног понуђача, захтевањем НЕОПРАВДАНЕ измене 

конкурсне документације ,  опструкција поступка . 

Члан 149 став 8 ЗЈН каже : Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет 

захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не 
могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева.  

 

 

6. Позив за доставу понуда као и конкурсна документација садрже датум који је 

приликом објављивања  јавне набавке одређен као последњи дан за доставу понуда . 

Законом о јавним набавкама није прописано на који ће начин наручилац вршити 

измене конкурсне документације . Исти може вршити измену тако што ће само 

навести делове који се мењају , а може објавити конкурсну документацију са 

измењеним деловима . Као законска обавеза наручиоца у том случају предвиђено је 

да објави обавештење о продужењу рока за доставу понуда , са тачним навођењем 

датума и времена до када је потребно доставити понуде , као и датума и времена 

када ће се извршити отварање приспелих понуда , што је наручилац и урадио. 
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Такође напомињем да је наведени податак понуђачу био познат приликом 

подношења захтева за заштиту права понуђача , а није их оспорио , те стога сматрамо 

да је једини циљ потенцијалног понуђача, захтевањем  НЕОПРАВДАНЕ измене 

конкурсне документације ,  опструкција поступка . 

Члан 149 став 8 ЗЈН каже : Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет 

захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не 
могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева.  

 

 

7. Законом о јавним набавкама није прописано на који ће начин наручилац вршити 

измене конкурсне документације . Исти може вршити измену тако што ће само 

навести делове који се мењају , а може објавити конкурсну документацију са 

измењеним деловима . Наручилац је јасно навео да се брише захтевани услов 

пословног капацитета , а такође исти је изменио у делу додатних услова за учешће у 

предметном поступку јавне набавке на страни 18/46.  

У колико потенцијалном понуђачу није јасно да ли је потребно доставити Образац  

број 6 обзиром да се не захтева доказивање пословног капацитета да је понуђач у 

последње 3 године извршио испоруку водомера у вредности од минимум 

60.000.000,00 динара то је предмет додатних појашњења и тиме се неврши измена 

конкурсне документације , обзиром да је наручилац јасно навео да се брише 

наведени услов пословног капацитета. 

 

8. Како је и наведено на старним 17/43 и 18 /43 понуђачи су у обавези да испуњава 

следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке и то:     

 

 1.- да  располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

 а) да су 12 месеци пре објављивања позива  били ликвидни, односно да им у наведеном 

периоду рачун није био  у блокади нити један дан; 

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити  Потврду Народне банке Србије о 

броју дана неликвидности за тражени период. Потврда Народне банке Србије мора бити издата 

након објављивања позива. 

 

2.- да располаже неопходним пословним капацитетом  и то: 

 А) 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. 

 
Б) је понуђач овлашћен  од стране произвођача водомера да продаје и сервисира у гарантном 

року понуђене водомере  

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити  Изјаву произвођача понуђених  

водомера којом се овлашћује понуђач да нуди и сервисира предметне водомере.  

В) 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. 

 

 

9.  Као је и наведено у конкурсној документацији под тачком  3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА 

ДОДЕЛУ УГОВОРА   

                     

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “економски најповољнија 

понуда”. 
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Елементи критеријума су:  

 

1.- ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А                максимално 40  пондера 

 

За најнижу  укупну понуђену цену понуде без ПДВ-а додељиваће се максималан број 

пондера. Остали пондери рачунају се по формули: 

 

најнижа  укупна понуђена  цена понуде без пдв-а  x  максималан број пондера 

понуђена укупна цена понуде без пдв-а  

 

2.- ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ     

                               

                                                                                     максимално 60 пондера 

 

За најмањи понуђени укупан збир свих минималних протока-ƩQ1 или Qмин ( узимаће се 

подаци из Уверења о одобрењу типа мерила које издаје Министарство финансија и привреде 

– Дирекција за мере и драгоцене метале)  у свим захтеваним пречницима   додељиваће се 

максималан број пондера. Остали пондери рачунају се по формули: 

 
Најмањи укупан збир свих мин. протока у свим захтеваним пречницима  x максималан број пондера 

                    понуђени збир свих мин. протока у свим захтеваним пречницима  

 

Напомена: Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера, на 

две децимале, а при томе су најбоље (са највећим укупним бројем пондера), као 

најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који има већи број пондера за елемент 
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потенцијалног понуђача, захтевањем НЕОПРАВДАНЕ измене конкурсне документације ,  

опструкција поступка . 

Члан 149 став 8 ЗЈН каже : Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за 

заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  

 

10. Као је и наведено у конкурсној документацији под тачком 3.23. РОК ВАЖЕЊА 

ПОНУДЕ  
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Понуђачи могу понудити  и дужи рок плаћања . Наручилац је одредио самао минимални рок 

важења понуде . 
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