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Број: 5.2.- 7059                                                                    

Дана:14.03.2016.                         

                                                                                                                                                              

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 11.03.2016.  u  12.43 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  12.43ч 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 . 

 

Дана 10.03.2016. године 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  одговара техничким спецификацијама произвођача ,,Elster,,  

 

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.“ 

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.........,“ 

 

Није јасно  какви се водомери овде траже па молимо да нам појасните. 

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 
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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).“ 

 

 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 

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 

 

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,,? 

 

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: 



 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  21000 Нови Сад Масарикова 17 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

 

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. 

 

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

уградњи, као и у целом веку верификационог  периода. 

 

3. 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 . 

 

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. 

 

5. 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 .  

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

       ________________________________ 

          


