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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 

БРОЈ: Б01.01-1875/6 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 37/19 (1.1.47) 

ДАТУМ:30.04.2019. године  

ЛАЗАРЕВАЦ 

 

   

  ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  37/19 (1.1.47) 

 

 

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

68/15) и конкурсној документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну 

набавку  добара  -  Куповина водоводних цеви  ЈН 37/19 (1.1.47). 

     

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 25.04.2019. године захтев за 

додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН 37/19 (1.1.47) односно  следеће питање: 

 

ПИТАЊА  И ОДГОВОРИ: 

 

ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):   

 

„U konkursnoj dokumentaciji za јavnu nabavku JN 37/19 (1.1.47) „Vodovodne cevi sa pratećim fitingom“, u 

tehničkoj specifikaciji nema opisa za PVC vodovodne cevi fi 315/6000 i fi 400/6000 (stavke redni brojevi 19 i 

20).  

1.       Molimo da nam pojasnite da li se za pomenute dve stavke (redni brojevi  19 i 20) zahteva stari tip materijala 

PVC-U, ili se zahteva novi tip molekularno orjentisanog materijala PVC-O ? 

2.       Koji je minimalni zahtevani radni pritisak za PVC vodovodne cevi (stavke redni brojevi 19 i 20) ? NP6, NP10, 

ili NP16 ? 

3.       Da li su potrebni neki tehnički dokazi za PVC vodovodne cevi, odnosno za stavke redni brojevi 19 i 20 

(katalog, izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti i slično kao za PE cevi i PE tuljke)?“ 

 

 

ОДГОВОР:   

 

1. Захтева се нови тип материјала PVC-O. 

2. Минимални радни притисак je 10 bar-i. 

3. За ставке 19 и 20, у обрасцу техничке спецификације, потребно је доставити извештај о испитивању 

здравствене исправности готовог производа, издат од стране акредитованог тела за оцењивање 

усаглашености (акредитоване лабораторије за испитивање) – документ не може бити старији од 12 

месеци од датума објављивања позива за подношење понуда. 

 

 

Наручилац ће истовремено са  објављивањем овог одговора на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца, објавити и измењену конкурсну документацију. 


