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Комисија за јавну набавку                                                      Свим потенцијалним понуђачима 
 
 
Набавка број ЈНМВ 24/2016 – Канализациона опрема  

 
 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 
 

 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку добара број ЈНМВ 24/2016 – 
Канализациона опрема, наручилац у року предвиђеном за подношење понуда даје додатна 
појашњења на постављено питање од стране потенцијалног понуђача: 

 

Питањe 1: 
 

У тендерској документацији у опису за млазнице је наведено да потисне дизне буду бушене док 
предња дизна треба да буде М6-8. 
Да ли у обзир долази млазница која и на потисним и на предњој страни има замењиве дизне М6x8. 

То је далеко практичније и дуготрајније решење. 
 

Одговор 1: 

Да, долази у обзир и млазница коју описујете. 
 

Питање 2: 
У тендерској документацији се тражи да сајла буде пречника 17 мм.  
С обзиром да је 17мм нестандардна величина сајле и да већина водећих произвођача нуде челичне 
сајле у пречницима 16мм и 18мм молимо Вас да нам образложите потребу за пречником од 17мм. 

Уколико није неопходно да буде пречник 17 мм који пречник би више одговарао вашим потребама, 

16мм или 18мм? 
 
Одговор 2: 
Можете понудити и пречник сајле од 16 мм. 
 
Питање 3: 

У тендерској документацији се тражи да сајла буде од челичне патентиране жице.  
На који начин се доказује да је жица патентирана?  
Ако је патент неопходан онда нам ближе појасните на шта се односи патент и техничке карактеристке 
жице како би били у могућности да Вам дамо жицу са истим карактеристикама.  
 

Одговор 3: 
Челична патентирана жица се доказује одређеним стандардом и то: 

 

SRPS EN 10270-1:2013 

Статус: Објављен 
Језик: Engleski 
Бр. страна: 25 

Датум: 31.05.2013.  
Службени гласник: 50/13 
Број решења:  
Издање: 2 ED 

Веза са међународним стандардима 
Ovaj standard je identičan sa: 
EN 10270-1:2011   ECISS/TC 106  

 
 
 

 
 

Наслов на српском језику 
Čelična žica za opruge — Deo 1: Patentirana hladnovučena čelična žica od nelegiranog čelika za opruge 

_______ . _______ 
 

 Наручилац ће питања и одговоре у вези конкурсне документације објавити на: порталу јавних 
набаки и 

 интернет страници наручиоца. 
 

У Зајечару, 

Дана: 07.12.2016.        
 
            ЈКП Водовод Зајечар 
         Комисија за јавне набавкe 
                                                                                                          Синиша Радовановић 

http://www.vodovodza.rs/
mailto:vodovodza@ptt.rs

