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На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/15) заинтересована лица су, у писаном облику, за ЈН  7/2016 – цеви, лукови, 
профили и прирубнице, поставило наручиоцу следећа питања:  

 
 

1. Питање за ЈН  br.7/2016 која се односи на партију 1 – предизоловане цеви и пратећи 
материјал: 

„У конкурсној документацији за јавну набавку број 7/2016 – Партија 1 -поглавље III тачка 1 
Услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76 ЗЈН, подтачка Г (конкурсне 
документације), као и у тачки 2 Упутства како се доказује испуњеност услова, подтачка Г, 
захтева се да понуђач мора поседовати осигурање континуитета квалитета производње за 
предизоловане цеви, поседовањем временски следљивих сертификата о периодичном 
контролисању предизолованих цеви по SRPS EN 253,  у континуитету за последње три 
године које предходе дану објављивања позива за подношење понуда, као и да је понуђач у 
обавези да достави фотокопије сертификата о периодичном контролисању по SRPS EN 
253, за последње три године које предходне дану објављивања тендера. 
 
Захтевани услов неодржив је из следећих разлога: 
Повређен је члан 10 и члан 12, начело једнакости понуђача и начело обезбеђења 
конкуренције, јер наручилац понуђача – произвођача чије је оснивање настало у периоду 
краћем од три године у односу на дан објаввлјивања тендера, онемогућава учествовање у 
предметној јавној набавци. Не постоји правно нити било које друго утемељење у 
стандардима за компоненте предизолованих система, а ни у стандарду  SRPS EN 
13941:2012 за предизоловане цевоводе система даљинског грејања. 
 
Захтевање овог дискриминаторског услова који није у логичној вези са предметом јавне 
набавке (овај услов није захтеван за све компоненте система), повређена је и одредба 
члана 76. ЗЈН. 

  
 Обезбеђење континуитета квалитета остварује се поштовањем стандарда за 
предизоловане системе а доказује како сертификатом о периодичном контролисању са 
важношћу од једне године тако и сертификатом о типском контролисању којим се утврђује 
контрола свих елемената који чине било коју од компоненти предизолованог система. 
Серификат о типском испитивању није орочен а свака промена било ког од елемената 
компоненти предизолованог система условљава могућност стицања сертификата о 
периодичном контролисању“. 
 
 

2. Питање за ЈН  br.7/2016 која се односи на партију 2 - црне цеви и пратећи материјал: 

А) Под секцијом 1 која се односи на цеви  ставка 1.3 је бешавна цев Fi 5/4“-10“ Č.1212 и ту је 
дат велики распон димензија где су и различите цене и можете ли рашчланити која 
конкретније димензија вам треба? 
Поготову јер је потреба за количином од 2000 кг и може утицати на доста и на финансијску 
понуду. 

Б) Под секцијом 3 која је насловљена на редукције - за ставке 3.16 Редукција са Fi114,3x4 – 
48,3 Č.1212 и ставка 3.26 Редукција са Fi 244,5x6,3 Č.1212 се не производе и да ли имате 
алтернативу? 

В) Pod sekcijom 5 koja je naslovljena na limove pod stavkom 5.10 Профил L топло ваљани od 
20x20x2 – 70x70x7 Č.1204 и ставка 5.12 Профил L топло ваљани преко 70x70x7 Č.1204  у  
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траженом квалитету су непознати као такви на тржишту и да ли могу да се ручно савијају и 
ручно праве? 

Одговор Комисије за 7/2016 – цеви, лукови, профили и прирубнице 

1. Чланом 1 став 1 тачка 1 истог закона одређено је да наручилац одређује техничку 
спецификацију са позивом на СРПСКЕ, ЕВРОПСКЕ, МЕЂУНАРОДНЕ ИЛИ ДРУГЕ  
стандарде ... 

Наручилац сходно чл. 10 став 1 ЗЈН има обавезу да прописаним условима не изврши 
дискриминацију међу понуђачима, али то са друге стране не значи да има обавезу да услове за 
учествовање у поступку дефинише на своју штету и на уштрб квалитета добара која су му потребна 
што би га касније коштало времена, новца и губљења поверења корисника којима ми конкретно 
пружамо услуге грејања. 

Чланом 61 став 2 ЗЈН одређено је шта конкурсна документација мора да садржи а између осталог и 
врсту, техничке карактеристике и КВАЛИТЕТ ... 

Чланом 70 став 2 ЗЈН одређено је да техничка документација у случају набавке добара одређују 
карактеристике добара као што су ...НИВО КВАЛИТЕТА, УКЉУЧУЈУЋИ И МЕТОДЕ ОСИГУРАЊА 
КВАЛИТЕТА... 

Наручилац је приликом састављања конкурсне документације имао пре свега у виду квалитет 
добара који је предмет јавне набавке и предуслов квалитета је захтев да Понуђачи морају да су 
добра која нам нуде усаглашена са траженим сертификатима јер сматрамо да се наведеним 
сертификатима оправдава квалитет добара која су предмет набавке као и да се не ради о 
дискриминаторским условима, а понајмање о технички неоправданим условима. 

Имајући све напред наведено,  остајемо при нашем захтеву из конкурсне документације. 

 
2. 

А) Dimenzije koje će se najviše naručivati su – 5/4“, 6/4“, 2“, 2 1/2“, 3“, 4“ i 5“. ostale dimenzije malo ređe. 

 Б) Tražene redukcije nisu česte i prave se po porudžbini, tako da uvek postoji mogućnost prilagođavanja 

našem zahtevu. 

В) Prihvatljivo je ako se L profili, gore navedenih dimenzija, dobiju savijanjem lima garantovanog sastava 

na mašini. 

 
 
 
 
Панчево, 22.08.2016.  
 
 
  
   Комисија 


