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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

конкурсне документације за јавну набавку добара – уређаји за 

пречишћавање воде – покретне фабрике воде 

ЈНОП 28/2014 

 
 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe  добара – уређаји за 

пречишћавање воде – покретне фабике воде (Редни број ЈН ОП 28/ 2014). 

Путем е - maila дана 24.09.2014. године у 19:35 примили смо допис који 

је код Наручиоца заведен дана 25.09.2014. године под бројем 404-194/2014, а 

којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези Конкурсне документације за 

јавну набавку добара – уређаји за пречишћавање воде – покретне фабике воде, у 

оквиру којег су постављена следећа 

 

Питања: 

„1. Страна 6 КД, Да ли квалитет одређене воде за пиће треба да задовољи 

критеријуме правилника о хигијенској исправности воде за пиће у: 

а) редовним условима, 

б) ванредним условима. 

 

2. Страна 6 КД, зашто се квалитет прерађене воде усклађује са стандардима WHO, 

а не са српским стандардима? 

 

3. Страна 6 КД, Уколико  се захтевају стандарди WHO, да ли можете да нам их 

доставите  с обзиром да нису део конкурсне документације? 

 

4. Страна 6 КД,  Објасните појам носивости од минимално 1600 cm2,  да ли се 

мисли на запремину мотора вучног возила(возила које вуче приколицу)? Ако је то 

минимум, која је дозвољена максимална запремина мотора вучног возила? Да ли 

можете да нам доставите максималне дозвољене димензије приколице и 

максималну дозвољену тежину приколице са уграђеном опремом? 

 

5. Страна 6 КД, Шта сматрате под „карборским“ садржајем? 

 

6. Страна 6 КД, Молимо Вас да нам доставите листу параметара који се одређују у 

мобилној лабораторији. 

 

7. Страна 6 КД, Да ли се 100 l припадајуће хемије односи на све хемикалије 

укупно или на сваку појединачно? 

 

8. Страна 6 КД, Да ли је списак хемикалија наведен у техничкој спецификацији 

(алуминијум сулфат, феро сулфат, сребро сулфат ...) обавезујући или не? Да ли 

неиспоручивање неке од хемикалија подразумева одбијање понуде? 



  

 

9. Страна 6 КД, Молимо да нам објасните сврху компресорске станице са 

дифузорима, да ли је она  намењена поступку прања филтера или служи за друге 

намене? 

 

10. Страна 7 КД, С обзиром да се не ради о роби широке потрошње, већ о роби 

врло специфичне намене, врло је неуобичајено да се тражи демонстација 

предметног добра пре одлуке о додели уговора. Молимо појасните овај захтев. 

 

11. С обзиром да се ради о деликатном третману за производњу питке воде, врло 

је неуобичајено да Наручилац не захтева никакав  пословни, технички или 

кадровски капацитет понуђача. Молимо Вас да појасните. 

 

12. Страна 7 КД, Молимо Вас да ближе одредите место одржавања обуке радника 

Наручиоца, да ли је то територија АП, Србије, региона или сл, с обзиром да према 

формулацији у конкурсној документацији то може бити било где у свету?“ 

 

 

 

  

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012) достављамо појашњење, на постављенa питањa: 

 

Одговори: 

 

 

1. Квалитет воде за пиће треба да задовољи критеријуме Правилника о 

хигијенској исправности воде у ванредним условима. 

2. Квалитет  прерађене воде усклађује се са стандардима WHO, зато што се 

Наручилац определио за наведене стандарде како би омогућио и 

понуђачима који имају седиште у другим државама да учествују у 

предметној јавној набавци. 

 

3. Стандарде WHO, можете пронаћи на сајту www.who.int.  

 

4. Да, Наручилац мисли на запремину вучног моторног возила носивости 

минимално 1600 cm3, а максималне 2800 cm3, обзиром да Наручилац у 

свом возном парку располаже са возилима наведених запремина. 

Димензије приколице дужина максимално до 4 m, ширина максимално до 

2,5 m и максималног оптерећења до 2,5 t. 

 

5. У предметној Конкурсној  документацији начињена је штампарска грешка, 

треба да пише „карбонским“ садржајем. 

 

 

6. Листа параметара не може се унапред утврдити, јер то зависи од 

загађености воде која се пречишћава и пречишћеног узорка. Сви 

параметри  ће  бити утврђени приликом демонстрације добара, која није 

обавеза него могућност, „Фотометријском методом“. 

 

7. Не односи се на сваку појединачно него на све хемикалије укупно. 

 

 

8. Не испоручивање неке од хемикалија не подразумева одбијање понуде јер 

се не достављају уз понуду. Добављач са којим буде закључен уговор биће 

у обавези да их испоручи приликом испоруке добара која су предмет јавне 

набавке.  

 

http://www.who.int/


  

9. Компресорска станица са дифузорима је намењена за прање филтерских 

станица. 

 

 

10. Наручилац се у Конкурсној документацији определио за демонстрацију као 

могућност, а не обавезу, уколико неке понуде буду са неуобичајено 

ниском ценом или уколико Наручилац  не буде из приложене 

документације могао да утврди да ли је понуђено добро одговарајуће и у 

складу са техничком докуметнацијом. 

 

11. Пословни, технички или кадровски капацитет су додатни, а не обавезни 

услови по Закону о јавним набавкама за које се Наручилац опредељује у 

зависности о којој се јавној набавци ради. У предметној јавној набавци 

Наручилац се определио за пословни и кадровски капацитет, што  је 

наведено у Конкурсној документацији у делу „V - Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. и  76. Закона о јавним набавкама и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова“. 

 

 

12. Предвиђена обука радника Наручиоца извршиће се на локацији где  буду 

испоручена предметна добра, а која ће бити на територији АП Војводине. 

 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

                                      

 

 

                  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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