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На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), пристиглих захтева заинтересованог лица за појашњење 
конкурсне документације од 09.5.2018. и 10.5.2018. а у вези са припремањем понуде, 
Комисија за јавну набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију 
 
 
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

Санација хидротехничке и електро опреме на изворишту насеља Ашања,  
број: 404-13/2018-III 

 
 
ПИТАЊE 1: 
У тачки 3 – Бетонски радови – молимо вас да дефинишете марку водонепропустљивости 
бетона. 
 
ОДГОВОР 1: 
Погледати Измену Конкурсне документације објављене на Порталу јавних набавки 
14.5.2018. године. 
 
ПИТАЊЕ 2:  
У тачки 4 – Армурачки радови – молимо вас да дефинисете мрежасту Q арматуру. 
 
ОДГОВОР 2: 
Пракса је да се бетонски челик обрачунава по килограму, а не према типу арматуре која се 
уграђује, па се као такав и дефинише у тендерској документацији. Детаљан план армирања 
и спецификација арматуре се прилаже у плану армирања, но будући да сте поставили 
питање, ради се о 23.39 кг Q-131 арматурне мреже и 294.90 кг Q-188 арматурне мреже. 
 
ПИТАЊЕ 3: 
У конкурсној документацији није дата графичка документација. Молимо вас да објавите 
исту јер постојање диспозиције и склопаних цртежа би омогућило боље сагледавање 
задатка. 
 
ОДГОВОР 3: 
Увид у пројектну документацију је омогућен приликом обиласка локације и увида у 
пројектну документацију у просторијама Општинске управе Пећинци, те објављивање 
цртежа Комисија сматра сувишним. 
 
ПИТАЊЕ 4:  
У тачки 1 – Санација хидротехничке опреме – молимо вас да дате удаљеност локације за 
одвожење демонтиране арматуре, као и њену тежину. 
 



ОДГОВОР 4: 
Погледати Измену Конкурсне документације објављене на Порталу јавних набавки 
14.5.2018. године. 
 
ПИТАЊЕ 5: 
У спецификацији електроенергетских инсталација – Фреквентни регулатор 15kW, 400V – да 
ли исти треба да буде са ЕМС филтером? 
 
ОДГОВОР 5 : 
Фреквентни регулатор треба да поседује ЕМЦ филтер минималне класе А1 у складу са 
ЕН61800-3. 
 
ПИТАЊЕ 6:  
У спецификацији електроенергетских инсталација, код позиције PLC 6 Al модул – да ли се 
мисли на 6-то канални Al модул са конфигурабилним улазима? 
 
ОДГОВОР 6 : 
Да, односи се на 6-то канални Al модул са конфигурабилним улазима. 
 
ПИТАЊЕ 7: 
У делу финансијског обезбеђења сте навели да је понуђач дужан да у понуди достави 
банкарску гаранцију за озбиљност понуде,  обавезујућа писма о намерама банке за 
издавање гаранције за повраћај аванса, за добро извршење посла и отклањање грешака у 
гарантном року. Наручилац је осигуран банкарском гаранцијом за озбиљност посла све до 
одлуке о додели  и потписивања уговора а обавезујућа писма о намерама су сувишна јер 
банка таква писма о намерама третира као банкарску гаранцију па се понуђач излаже 
додатним трошковима а рок за добијање финансијских обезбеђења од банке је мали. Да 
ли можете да измените КД и избаците обавезујућа писма о намерама банке? 
 
ОДГОВОР 7: 
Не прихвата се предлог за измену конкурсне документације. 
Узимајући у обзир датум објављивања конкурсне документације и време које је протекло 
од тада, изменом конкурсне документације у овом тренутку бисмо потенцијалне понуђаче 
довели у неравноправан положај, с обзиром да постоји могућност да се неко од 
потенцијалних понуђача  већ изложио трошковима прибављања истих. 
Рок за достављање понуда је продужен, погледати на Порталу јавних набавки нови рок. 
 
ПИТАЊЕ 8: 
У обрасцу 11, на страни 52 конкурсне документације наведено је да, уколико понуђач нуди 
одговарајућа добра, потребно је за иста доставити техничке спецификације за сваку 
позицију. Да ли је неопходно доставити техничке спецификације за сваку позицију? 
Напомињемо да је иста обимна и да достављање захтева више времена како би се 
прикупила и како би се понуда формирала. 
 
ОДГОВОР 8: 
Није потребно доставити техничке спецификације за било коју позицију. 
 
ПИТАЊЕ 9: 
Молимо да се изврши измена конкурсне документације у делу који се налази на страни 68. 
Електроенергетске инсталације у смислу да се у ставци 1 унесе количина за број комада 
кућишта ормана. 



 
ОДГОВОР 9: 
Погледати Измену Конкурсне документације објављене на Порталу јавних набавки 
14.5.2018. године. 
 
ПИТАЊЕ 10: 
Молимо да се изврши измена конкурсне документације у делу који се налази на страни 68. 
Електроенергетске инсталације у смислу да се количине из табеле Јединичне мере 
пребаце у табелу Количине како би се избегла забуна, као и да се изјасните да ли је за 
ставку 1. потребно унети јединичне цене, или је потребно унети цену за комплет, с обзиром 
да је направљена тако да је нејасно коју центу треба унети? 
 
ОДГОВОР 10: 
Потребно је унети цену само ЗА 1 КОМПЛЕТ, није потребно попуњавати јединичне цене за 
сваку ставку у оквиру позиције 1.  
 
ПИТАЊЕ 11: 
Да ли PLC модул РС485 мора бити посебан, или може бити обухваћен CPU картицом? 
 
ОДГОВОР 11: 
Модул може бити обухваћен ЦПУ картицом. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 

Доставити: 
- На Портал јавниих набавки 
- На веб-сајт Наручиоца 
 

 

 

 


