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Број:5.2.-31727 

Дана: 19.12.2016.      

                                                                              
                                                               

Предмет: Одговор на питањe потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

дана 16.12.2016. за јавну набавку мале вредности добара – Набавка црева високог притиска, 

млазница и редукција за чишћење канализационе мреже и вакум црева, број 87/16. 

 

 

Дана 16.12.2016.примили смо  путем електронске поште питања у вези са   јавном набавком 

добара- набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализациооне 

мреже и вакум црева , јвана набавка мале вредности бр. 87/16 

Питање гласи: 

 

1.У тендерској документацији у оквиру техничких услова се тражи да понуђач располаже са 

два доставна возила носивости до 1т. С обзиром на набавку мале вредности и да цела 

поруџбина не прелази више од 500 кг молимо Вас да нам образложите овај захтев или га 

искључите из услова. По нашем мишљењу довољно  је једно возило за потреба испоруке 

робе које је предмет набавке или пословно технички уговор са неком од фирми које се баве 

брзим испорукама. 

2.У тендерској документацији сте дали карактеристике млазница и позвали се на називе из 

одређеног каталога чије сте карактеристике описали чиме сте онемогућили другим 

произвођачима да конкуришу на тендеру што је у директном сукобу са законом о  јавним 

набавкама у смислу ограничења конкуренције. Молимо Вас да нам образложите зашто се 

траже тачно тражени углови код млазница без икаквог одступања или опсега углова. Које су 

то функције које тачно дати углови морају да испуне. 

3. У тендерској документацији сте тражили да се доставе млазнице под редним бројем 12, 

13 и 14. Молимо Вас да нам образложите зашто се траже одређени узорци јер нису типичне 

млазнице за нечији лагер. Молим Вас да промените документацију и избаците да се доставе 

само ти узорци или да проширите узорке на све млазнице како би могли да сагледате да ли 

технички услов „одговарајуће“ одговара вашим потребама. 

4. Одређени произвођачи праве млазнице према потреби наручиоца и ради максималног 

учинка се пројектују карактеристике отвора према карактеристикама пумпе високог 

притиска, врсти црева и дужини црева. Молим Вас да нам доставите за које пумпе ће се 

користити млазнице како би Вам понудили одговрајуће млазнице. 

 

 

 

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

124/12, 14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговор на постављено 

питање: 

 

1.Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и мења услов додатног техничког 

капацитета тако да ће исти гласити да понуђач располаже са најмање једним доставним 

возилом носивости до 1т. 

2.У тендерској документацији не позива се на одређени каталог, већ млазнице чије су 

техничке карактеристике описане, су се показале у претходном периоду при раду ЈКП ВИК 
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као одличне (максимални учинак чишћења канализационих цеви и колектора). Из ранијег 

искуства при раду се показало да је одређенни угао млазнице (који је тражен) веома битан 

ради постизања највећег ефекта при одржавању канализационе мреже, у условима велике 

запрљаности мреже (тврде наслаге, муљ и остало). Ово је веома битнокод радова са већим 

профилима цеви и колекторима. У истој документацији је свака млазница тачно описана са 

свим неопходним параметрима који  су потребни како би понуђач доставио млазницу која 

нама тачно одговора, тако да сваки озбиљан произвођач (понуђач) млазница на основу 

датих карактеристика може одговорити на тражени захтев и доставити млазницу са истим 

или сличним карактеристикама. 

3.Достава узорака млазница под редним бројевима 12, 13 и 14 је тражена јер се рад са овим 

млазницама у претходном периоду показао као најделотворнији. Млазнице које поседује 

ЈКП ВИК овог типа више није могуће ставити у рад због дотрајалости и максималне 

искоришћености. Тражени узорци у конкурсној документацији тачно одређених млазница 

које се у овом случају односе на ставке 12, 13 и 14 су веома неопходни због ранијег лошег 

искуства понуђача у сарадњи са неозбиљним произвођачима и узимања сличних млазница 

које су доста озбиљнијег ценовног ранга без достављања узорака на увид. Међутим, немамо 

ништа против да се прошири захтев за доставу узорака и за позиције 3, 4, 5 и 6 конкурсне 

документације. 

4. Из претходног периода и ранијег искуства прављење млазница се показало  као лоше због 

тога што се исте нису могле ставити у функцију. Што се тиче црева високог притиска 

дужине 80 м такође се показало због лошег искуства са квалитетом да је обавезно уз исто 

доставити атест – сертификат фирме која их производи (рад са високим притисцима и 

безбедност посаде при раду). Пумпе које користе специјална возила – WOMA 1503P55. 

         

 

 

 

 

 

 

 С поштовањем 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Наслову 

- Служби јавних набавки 

- Архива 


