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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 

БРОЈ:      Ц01.01- 8490/6 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН  158/18 (1.1.82)  

ДАТУМ:   04.01.2019.    

ЛАЗАРЕВАЦ 

 

   

  

 ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) БРОЈ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  158/18 (1.1.82) 

 

 

 

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и 

конкурсном документацијом за ЈН 158/18 (1.1.82) , дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за 

јавну  набавку   добара  -    куповина пумпи од 30kW и пумпе од 110 kW   ЈН  158/18 (1.1.82). 

     

    

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 ; 14/15 и 

68/15) доставило је електронском поштом дана  04.01.2019. године, захтев за додатним појашњењем у вези 

припреме понуде  за  ЈН 158/18 (1.1.82)   односно  следеће  питање: 

 
 
ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):   

 

 

1. U konkursnoj dokumentaciji, u delu Tehničke specifikacije ste naveli da su dozvoljena odstupanja u pogledu Q,H i ƞ 

karakteristikama ±5%.  Međutim po Srpskom standardu ISO 9906, klase 2B (u koju spadaju pumpe koje su predmet 

nabavke), Stepeni prihvatljivosti su sledeći: Q - ± 8 %; H - ± 5 %; Ƞ - - 5 % Molim Vas da kriterijum dozvoljenog 

odstupanja prilagodite standardima koji su priznati u Srbiji.   

 

2. U konkursnoj dokumentaciji, u delu Tehničke specifikacije ste naveli 5 Tačaka, koje ponuđena pumpa mora da ispuni 

i to u pogledu Q, H, ƞ i P2. Smatramo da je to previše, i da ste samim tim suzili izbor na jednog jedinstvenog ponuđača.  

Molim Vas da smanjite kriterijum (praksa je da se traže maksimalno 3 Q/H tačke: minimalna, radna i maksimalna), 

kako biste dozvolili i ostalim ponuđačima da učestvuju u ovoj javnoj nabavci. U koliko ne izvršite izmenu u pogledu 

traženih Q/H parametara, smatraćemo ovo nabavku diskriminušućom i potražićemo mišljenje komisije za zaštitu 

ponuđača.   

 
ОДГОВОР:   
 

 

1. Прихватамо примедбу и прилагођавамо конкурсну документацију према захтеву из питања. 

Напомена испод наведених параметара QH-криве за обе пумпе се мења у: dozvoljeno je odstupanje ± 5% u 

pogledu Q, ± 5% u pogledu H и - 5% u pogledu η. 

 

 

 

2. Прихватамо примедбу и прилагођавамо конкурсну документацију према захтеву из питања. 

Параметри QH-криве за пумпу 30kW се мењаju у: 

Red. Br. Q H η P₂ 

 m³/h m % kW 

1. 48 154 73,78 27,34 

2. 60 133 77,31 28,33 

3. 75 90 66,49 27,75 
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Параметри QH-криве за пумпу 110kW се мења у: 

Red. Broj Q H η P₂ 

 m³/h m % kW 

1. 186 156 77,36 102,69 

2. 228 137 80,18 106,33 

3. 290 90 68,88 103,76 

 

 
         Наручилац ће  издати одговор   и измењену  конкурсну документацију  објавити  на  својој интернет 

страници   и Порталу јавних набавки.  

 


