
          
 

 

 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања   

 

Наш број:  2016-2081/7   Датум: 28.04.2016. 

 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи: 

 

О д г о в о р : 

Поводом постављених питања која смо добили дана 28.04.2016. године (електронским 

путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у 

ЈКП “Топловод” Обреновац под бројеm 2016-2081/6 дана 28.04.2016.године, а која се 

односе на јавну набавку  добара – Размењивачи топлоте (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-

14/16) дајемо Вам појашњења на иста: 

Питање бр.1 

На страни 12 конкурсне документације пише да је рок за подношење понуда 05.05.2016.године до 

11ч, а одмах у следћем реду пише да је понуда благовремено поднерта ако је поднета до 11 и 30. 

Такође 5 реда ниже у конкурсној документацији пише да је понуда благовремено поднета ако је 

поднета до 11ч. Претпоставлјам да је реч о штампарској грешци. У случају да није штампарска 

грешка молим Вас да ми  разјасните разлику. 

Одговор: Наручилац је направио техничку грешку.  Рок за достављање понуда је 

05.05.2016. године до 11:00 часова. Јавно отварање понуда биће обављено истог дана , 

односно 05.05.2016. са почетком у 11:30 часова. 

 

 
 

 



          
 

 

 
 

 

Питање бр.2   

На страни 4 конкурсне документације сте написали да плоче морају бити од материјала AISI 316 

или бољег квалитета. Који папир, документ треба понуђач да достави као доказ да су 

профилисане плоче од материјала AISI 316 или бољег. Шта је валидан доказ да су 

профилисане плоче направљене од AISI 316 (нарочито код лемљених измењивача где ово 

није могуће проверити без разарања односно уништења лемљеног измењивача). У 

конкурсној се не дефинише материјал не профилисаних (завршних, крајњих) плоча. Да ли 

постоје захтеви везани за материјал од кога су направљене ове врсте плоча и ако постоје 

који документ ( потврда, уверење) ће бити доказа наручиоцу да су завршне плоче од тог 

материјала. 

Одговор: Код лемљених измењивача топлоте и завршне плоче морају бити од материјала 

AISI 316 или квалитетнијег. Квалитет материјала доказује се сертификатом приликом 

испоруке добара. 
 

Питање бр.3 

На страни 4 сте написали да типско уверење по ЕН 1148 (SRPS 1146 или одговарајуће) треба да 

достави акредитована лабораторија. Ако је лабораторија која издаје уверење из иностранства да ли 

та лабораторија треба да буде акредитована и ко треба да акредитује ту лабораторију ( она неће 

бити акредитована од стране Акредитационог тела Србије)? Који документ треба да се достави као 

доказ да је лабораторија из иностранства акредитована. 

Одговор: Лабораторија из иностранства мора бити регистрована у земљи порекла добара 

који су предмет набавке. Као доказ доставља се уверење о акредитацији. 

 У складу са овим одговорима урађене су Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ-

Т-12/16.  

 На основу члана 63. Тачка 5. Наручилац продужава рок за  подношење и отварање 

понуда тако да је нови рок за подношење понуда  05.05.2016. године до 11:00 часова. 

Отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, 

односно 05.05.2016. у 11:30 часова. 

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

 

                                                                                     Комисија за јавне набавке 


