
          

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатне информације   

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр.124/12) достављамо Вам следећи: 

 

О д г о в о р : 

 

Поводом постављених питања која сте нам послали дана 24.06.2015. године (електронским 

путем на е-маил: a.micic@toplovodobrenovac.org.rs), а које је примљеноно и заведеног у 

ЈКП «Топловод» Обреновац под бројем 2015-2414/8 дана 26.06.2015.године, а које се 

односи на јавну набавку радова-машински радови на санацији, реконструкцији и изградњи 

мрежа и прикључака, у отвореном поступку (шифра јавне набавке: ЈНОП-Т-26/15) дајемо 

Вам појашњења на иста: 

Питање 

1. Поводом Вашег одговора број 2015-2414/7 од 24.06.2015.године на наш Захтев за 

појашњење конкурсне документације у којем наводите да се заваривање мора 

изводити према технологији заваривања коју Вам је прописао други извођач, 

сматрамо да смо доведени у неравноправан положај у односу на друге понуђаче 

уколико се не дозволи извођење заваривачких радова према квалификованим 

технологијама заваривања издатих од стране акредитованог контролнног тела за 

димензије и врсту материјала која одговара предмету тендера. Технологију 

заваривања прописује одговорни координатор заваривања Извођача према SRPS EN 

ISO 3834-2 према квалификованим технологијама заваривања (WPQR) коју 

поседује Извођач. Спецификацијом технологије заваривања из конкурсне 

документације предвиђено је заваривање поступком 141 и комбинацијом 141/111.  

С обзиром да је ТИГ поступак 141 мање продуктиван у односу на РЕЛ 111, 

нарочито за топловоде нивоа квалитета Ц који је захтеван конкурсном 

документацијом (средњи ниво квалитета), сматрамо да се извођачима намеће 



          

 

 

 

 

 

поступак заваривања што може довести до фаворизовања појединих понуђача и 

довођења других у неравноправан положај у учествовања у јавној набавци. 

Због свега наведеног, молимо Вас да нам појасните разлоге због којих се захтева 

извођење заваривачких радова поступком 141 и 141/111, односно из којих разлога 

није дозвољено заваривање РЕл поступком 111 на целокупном послу пошто 

техничких разлога за то нема. У супротном ћемо бити принуђени да поднесемо 

захтев за заштиту права. 

 

Одговор: Наручилац је 2008.године наручио од акредитованог тела „Завода за 

заваривање“ спецификацију технологије заваривања за предизолован челични цевовод.  

      Од тренутка доношење и усвајања спецификације технологије заваривања сви извођачи 

машинске монтаже предизолованих цевовода морају и користе усвојену технологију. 

 Праћењем примене усвојене технологије заваривања од стране представника Наручиоца  

(3 међународна инспектора заваривања, који раде у сталном радном односу у ЈКП 

„Топловод“ Обреновац), дошло се до закључка да је усвојена технологија оптимална што 

се тиче квалитета завареног споја, односно показало се да је најмања могућност стварања 

грешака завареног споја, обезбеђује се кореним варом изведеним поступком 141, а попуна 

поступком 111. На тај начин се обезбеђује минимални број поправки (и тиме промене 

структуре завареног споја, зоне утицаја топлоте (ЗУТ)), што на крају доводи до уштете на 

времену, средствима и људству. 

     Из наведеног, Наручилац ће се и даље придржавати усвојене технологије заваривања 

која није дискриминаторска, већ напротим све понуђаче ставља у равноправни положај из 

разлога што им је унапред јасан начин и поступак извођења поступка заваривања, а самим 

тим и потребан технички и кадровски капацитет без додатних трошкова.  

 

 Рок за подношење понуда је 20.07.2015. године до 11:00 часова. Отварање понуда 

ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, односно 20.07.2015. у 

11:30 часова. 

 

На основу члана 20. Тачка 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр.124/12), молимо Вас да нам потврдите пријем овог документа. 

Објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП“Топловод“Обреновац. 

 

                                                                                     Службеник за јавне набавке: 

                                                                                            Александар Мићић 

 


