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Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“ 

Број : 2866 

Датум : 07.08.2017.год. 

 

                                    ПИТАЊА ПОНУЂАЧА И ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА 

 

Питање понуђача-Захтев за појашњење ( Допис број 2841 од 03.08.2017.године)  

             (Текст дописа је дат у целини.) 

 
 

Oдговор Наручиоца :  

               
 1) У Допису 2841 од 03.08.2017.године Понуђач наводи да је Наручиоцу већ раније доставио појашњење за 

РАЅ публикацију. Понуђач је допис у том смислу доставио Наручиоцу мејлом број 2797 од 01.08.2017.год.  У 

њему је дат извод са интернет странице www.iso.org /deliverables-all.html у коме, између осталог, стоји :  
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Исти допис не садржи никакво конкретно питање нити захтев за појашњење конкурсне документације, 

па га Наручилац није тако могао ни третирати, због чега мејл овакве садржине није ни објављен на Порталу 

ЈН. Међутим, с обзиром да је исти понуђач већ постављао питања  и захтеве (број 2707 од 26.07.2017.год. ) 

везане за предметну  норму квалитета на која је Наручилац Oдговор (број 2777 од 31.07.2017.г.) објавио на 

Порталу ЈН, Наручилац је у вези дописа број 2797 упутио директан допис понуђачу, број 2832 од 

02.08.2017.г. и то следеће садржине :  

 

Поштовани,  

Поводом Вашег мејла у вези PAS 1075 сертификата, информације о поменутом документу  можете 

пронаћи на интернет страници  https : // www.beuth.de/en/technikal-rule/pas-1075/118773085.  

Такође, упућујемо Вас да детаљно прочитате конкурсну документацију у којој стоји:  

„Сертификат за PAS 1075 норму или одговарајуће, односно Извештај о испитивању издат од 

акредитоване лабораторије са подацима о спровођењу Notch test i Point Load test method и/или других метода 

са резултатима истих, којима се доказује отпорност цеви на усеке који могу настати у рову услед 

изложености цеви камену или остатку старог цевовода и отпорност цеви на тачкасто оптерећење, у складу са 

квалитетом по PAS 1075 норми.“  

            Дакле, уколико немате тражени сертификат може и одговарајући доказ тј. извештај акредитоване 

лабораторије да цеви одговарају квалитету који тражимо.” 

У вези наведеног није било  никаквих измена конкурсне документације нити других реакција Наручиоца. 

 

 

2) Даље, Понуђач у свом Допису број 2841 од 03.08.2017.год., који је дат напред у целини, вероватно на 

основу свих досадашњих одговора Наручиоца и информација прикупљених из извора на која га је Наручилац 

упутио, а према којима је поменута публикација и даље у употреби, више не тврди изричито да је конкретна 

публикација PAS 1075 непостојећа и сада стање око исте  публикације дефинише као „ мировање/гашење“.  

             Наручилац сматра да Понуђач на овај начин није реално оценио ситуацију у вези са наведеном 

публикацијом  јер је, према информацијама са интернета,  више произвођача који су присутни на  нашем 

тржишту или у непосредном окружењу, у свој производни програм/асортиман,  као цеви побољшаног 

квалитета предвиђене за алтернативне начине уградње уврстило полиетиленске  RC цеви израђене 

управо у складу са наведеним PAS 1075, из чега се не би могло закључити да је предметна публикација 

у стању „мировања/гашења“.  
       

 

3) Тврдња Понуђача да се „заобилазе“ утврђени и важећи SRPS и EN стандарди није тачна јер у првобитној, 

а и у новој, измењеној конкурсној документацији број 2833 од 03.08.2017.год. (која је објављена на 

Порталу и која је сад једино важећа у предметном поступку набавке) у тачки 3. где је дат опис и 

спецификација предмета набавке, за Партију 2, између осталог,  дословце стоји: 

 

http://www.beuth.de/en/technikal-rule/pas-1075/118773085
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„2) Партија 2- Водоводне цеви РЕ 100 RC Тип 2  

... 

2/2) Понуђене цеви треба да буду израђене у складу са стандардом  SRPS-EN12201 или одговарајуће; 

2/3) Додатни захтеви у погледу квалитета понуђених цеви, у складу са PAS 1075 нормом или одговарајуће, 

односе се на повећану отпорност на пуцање и повећану отпорност на спори раст пукотине што 

омогућава примену  алтернативних техника  полагања цеви, без засипања песком (без пешчане кошуљице) 

уз коришћење материјала ископаног на лицу места...“ 

 

а у вези доказа о захтеваном квалитету за Партију 2, између осталог, наведено је :  

 

„Уз понуду за  Партију 2 понуђач је дужан да достави  следеће доказе о квалитету : 

... 

- Сертификат SRPS-EN12201 или одговарајуће; 

- Сертификат за PAS 1075 норму или одговарајуће, односно, Извештај о испитивању издат од 

акредитоване лабораторије са подацима о спровођењу Notch test i Point Load test method и/или других метода 

са резултатима истих, којима се доказује отпорност цеви на усеке који могу настати у рову услед 

изложености цеви камену или остатку старог цевовода и отпорност цеви на тачкасто оптерећење, у складу са 

квалитетом по PAS 1075 норми...“ 

 

          Наручилац истиче да су цеви из Партије 2 предвиђене за изградњу магистралног цевовода. Из тог 

разлога Наручилац је заинтересован да за те потребе прибави цеви квалитета који је виши од уобичајеног и 

које се могу постављати алтернативним техникама, без пешчане кошуљице. У том циљу Наручилац се 

определио да за ове цеви поред квалитета које обезбеђује стандард SRPS EN 12201 захтева и додатни 

квалитет који превазилази наведени стандард, а одређен је у довољној мери публикацијом PAS 1075.   

          Како би избегао да овим својим опредељењем ограничи/угрози конкуренцију и како би омогућио већем 

броју понуђача да учествује у предметној јавној набавци, Наручилац је, у складу са ЗЈН, предмет набавке 

поделио  на две партије. Према условима из конкурсне документације понуђач може да поднесе понуду за 

једну, другу или обе партије. При том је, из  напред  наведених разлога, само за цеви из Партије 2 Наручилац 

поставио  додатне захтеве у погледу квалитета који одговара и предметној публикацији PAS 1075. С друге 

стране, према информацијама са интернета, на нашем тржишту и у непосредном окружењу постоји више 

произвођача од којих се могу прибавити цеви захтеваног квалитета. Из наведеног произилази да тврдње 

Понуђача о фаворизовању неког одређеног понуђача нису тачне.  

           На основу свега наведеног , Наручилац сматра да је комплетну конкурсну документацију 

поставио коректно, недискриминаторски и искључиво у складу са својим потребама.  

 

Комисија у поступку ЈНВВ-д 08/17 


