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Број:  5.2.-8108                         

                                                                                                           

Дана:   30.03.2017.      

 

Предмет: Одговори на питања-појашњења потенцијалног понуђача упућених  путем 

електронске поште (е маил)  дана 27.03.2017. године за јавну набавку добара  – набавка 

цевног материјала пречника Ø 600mm, за потребе извођења радова на постављању цевовода 

сирове воде, са изворишта „Петроварадинска ада“ преко новог друмско-железничког моста 

у Новом Саду, број јн 03-И/2016 у отвореном поступку. 

  

Дана 27.03.2017. у 12,30 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања везана за јавну набавку добара  – набавка цевног материјала пречника Ø 600mm, за 

потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта 

„Петроварадинска ада“ преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду, број јн 03-

И/2016 у отвореном поступку. Наручилац је дана 27.03.2017. у 12,59 часова електронским 

путем потврдио пријем питања. 

 

Питања: 

 

1. Одговором на раније постављено питање, и изменом техничке документације 

од 20.03.2017. сте само делимично омогућили другим произвођачима учешће 

у јавној набавци. Омогућили сте спој BLS (произвођача Ductus, TRM) и SK 

(Samsun Makina Sunai); Поред наведених произвођача на тржишту постоји 

још неколико реномираних светских произвођача чије је учешће наведеном 

техничком спецификацијом оспорено. Молимо да унесете „или одговарајуће“ 

што сте дужни по ЗЈН. 

2. Произвођач Saint Gobain Pont-A-Mousson који је већ годинама присутан у 

ВИК Нови Сад има неколико типова нераскидивих – закључаних – анкер 

спојева. Како би одабрали адекватан спој, молим Вас да нам доставите 

информацију о називном притиску ПН за који је цевовод пројектован, и 

аксијалну силу коју спој треба да издржи. 

 

 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

 

 

1. Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и у складу са истом ће 

изменити конкурсну документацију. 

 

2.   Радни притисак у цевоводу је 4 бара. Цевовод треба да задовољи називни притисак 

Pn=10 bara. Тендером је дефинисана класа цеви C40. Пројектом за Железничко 

друмски мост преко Дунава у Новом саду у књизи 12.1 Главни пројекат превођења 

пројектоване водоводне цеви Ø 600 преко мостовске конструкције и повезивања са 
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постојећом мрежом израђен од стране „Encode“d.o.o. Београд нису прорачунате 

аксијалне силе те тако не можемо доставити тражени податак. 

 

Конкурсна документације се мења у делу техничке спецификације предмета набавке 

која сада гласи:    

 

Дуктилне цеви по стандарду ISO 2531; EN545:2010;  Дебљина зида цеви у складу са 

класом Ц 40 Спољна заштита 200gr/m2 цинка + битумен или epoxy по стандарду ISO 

8179. Унутрашња заштита цементни малтер по стандарду ISO 4179. Спој са TYTON 

гумом и сегментима за закључавање ради сигурности споја против извлачења (као 

BLS ili SK TYPE) или одговарајуће.  Дужина цеви минимално L= 6 metara. Називни 

притисак за пројектовани цевовод Pn=10 bara. 

 

 

У складу са изменом, измењен је образац бр.4 Образац структуре цене и Образац 

техничке спецификације који се налазе у измењеној трећој конкурсној 

документацији.    

 

 

 

 

 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

-Служби „Јавних набавки“ 

-Архиви 

     

 


