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Број: 5.2-9940 

Дана: 03.04.2019. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са јавном Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата – јнмв број 

19/19, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 

29.03.2019. године 

 

Дана 31.03.2019. у 13:57 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питање - везано за јавну набавку мале вредности услуга – Услуга сервисирања 

електромотора пумпних агрегата, број јнмв 19/19. Наручилац је дана 01.04.2019. 

године у 08:30 часова електронским путем потврдио пријем питања. 

 

 

За ЈН 19/19 – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС УСЛУГА (стр 25) 

 

1. ПИТАЊЕ: Ко су произвођачи наведених ел. мотора (осим позиције 16, 17 и 18)? 

 

ОДГОВОР бр. 1: У објектима ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад се налази више 

од 700 електромотора. Произвођачи наведених електромотора су разни: FLYGT, KSB, 

ABS, JASTREBAC, WILO, SEVER и други... 

 

2. ПИТАЊЕ: Који су бројеви обртаја наведених ел. мотора (Од овог податка у многоме 

зависе јединичне цене за тражене операције)? 

 

ОДГОВОР бр. 2: 

 

У објектима ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад се налази више од 700 

електромотора. Номинални бројеви обртаја  

- за електромоторе номиналних снага: Pn ≤ 9kW,  

за 1 пар полова су: 2785obr./min. ≤ nn ≤ 2900 obr./min. a  

за 2 парa полова су: 1400obr./min. ≤ nn ≤ 1460 obr./min.  

- за електромоторе номиналних снага: Pn ≥ 9kW,  

за 2 парa полова су: 1400obr./min. ≤ nn ≤ 1475 obr./min.  

за 3 парa полова су: 585 obr./min. ≤ nn ≤ 979 obr./min.  

Нити један електромотор нема више од три пара полова. 

 

3. ПИТАЊЕ: MCSA – СПЕКТРАЛНА АНАЛИЗА СТАТОРСКЕ СТРУЈЕ (Curent 

Signatur Analysis) уређај, користи се искључиво за испитивање електромотора који су су 

раду, да би се утврдиле евентуалне неисправности и спречила даља већа оштећења. 

 

С обзиром да се овде ради о углавном изгорелим намотајима статора ел. мотора, наведена 

метода нема смисла па је треба ИЗОСТАВИТИ КАО УСЛОВ „ДА РАСПОЛАЖЕ СА 

НЕОПХОДНИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ“,  а самим тим и као услов  ДА 

РАСПОЛАЖЕ СА НЕОПХОДНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ 
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ОДГОВОР бр. 3: 

 

Наручилац, по потреби, може захтевати предметну анализу. У плану је да се за све 

моторе Pn ≥ 55kW тражи од Извођача радова да изврше спектралну анализу. Предметна 

анализа се врши на моторима који су у раду, а управо ће се  на овај начин проверавати 

квалитет изведених радова од стране Извођача. 

 

4. ПИТАЊЕ: С обзиром да је дијаазон снага ел.мотора од 1,2 KW до 400 KW,  то 

критеријум „минимално прихватљив рок од 1 календарски дан“ није реалан (не може се 

премотати статор ел. мотора од 100 пa више киловата за један дан), па критеријум 

„најкраћи рок пружања услуга“ НЕ ТРЕБА ПОНДЕРИСАТИ. 

Моће да остане као ОБАВЕЗУЈУЋИ за распон снага од 1,2 KW  до 400 KW 

 

ОДГОВОР бр. 4: 

 

Критеријум економски најповољније понуде се у складу са Законом о јавним набавкама 

заснива на различитим елементима критеријума у зависности од предмета набавке. 

Елементи критеријума на основу којих Наручилац додељује уговора морају бити 

описани и вредновани, не смеју бити дисктриминаторски и морају бити у логичкој вези 

са предметом јавне набавке. 

Чланом 85. став 2. ЗЈН, предвиђени су различити елементи критеријума, а између осталог 

и рок испоруке или извршења услуге или радова, који се одређује у границама 

минимално и максимално прихватљивог рока. 

У складу са тим, Наручилац је у предметној јавној набавци одредио као један од 

елемената критеријума рок пружања услуга, те одредио да је минимално прихватљив рок 

сваког појединачног пружања услуга 1 календарски дан, док је максимално прихватљив 

рок 30 календарских дана, рачунајући од дана пријема писаног захтева-

налога/поруџбенице од стране Наручиоца.  

Дакле, потенцијалним понуђачима је остављена могућност, да спрам сопствених 

могућности и капацитета, у оквирима минимално и максимално прихватљивог рока, 

понуде свој рок у ком могу пружати предметнe услуге по писаном захтеву-налогу 

Наручиоца.  

Наручиоцу је свакако у интересу да поред најповољније цене добије и што је могуће 

краћи рок пружања услуга због специфичности делатности којом се бави, а на понуђачу 

је да понуди реалан рок који може да испоштује и који ће морати да поштује током 

извршења услуга које су предмет ове јавне набавке, а уколико то не буде чинио 

Наручилац има могућност да наплати уговорну казну, активира меницу дату на име 

обезбеђења доброг извршења посла, захтева накнаду штете и раскине уговор. 

 

 

                                                         КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 19/19                                 

                                                                                          


