
    

 

                                                                              ПОТЕНЦИЈАЛНИМ  ПОНУЂАЧИМА 

 

  

 ПРЕДМЕТ : ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНОМ КОНУРСНОМ 

ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  

ЈНА8/17 

 

У складу са обавезама из члана 63. Закона о јавним набавкама  објављујемо одговор на 

захтев за изменом конкурсне документације, у поступку јавне набавке мале вредности 

ЈН А8/17 – електронских коректора по притиску и температури.  

Одговор доставити подносиоцу захтева КОНВЕКС гасна и водо техника из Земуна, ул. 

Светозара Милетића 37а и објавити га на порталу  јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца. 

 

Примедба бр. 1 

1) Конкурсна документација не садржи образац структуре цене нити упутство како 

да се искаже понуђена цена, такође не постоји простор за уношење података о 

произвођачу и типу – моделу понуђеног коректора. Поред наведеног конкурсна не 

садржи прописане доказе којима понуђачи у стручној оцени понуда потврђују да су 

понудили одговарајући коректор. Овим је наручилац повредио члан 6 Правилника о 

обавезнимелементимаконкурснедокументације у поступцимајавнихнабавки и 

начинудоказивањаиспуњеностиуслованабавкама 

(„СлужбениГласникРепубликеСрбије“ број 86/15) као и члан 61. став 1. ЗЈН јер је 

онемогућио понуђаче да поднесу прихватљиве понуде чија се стварна садржина 

може на објективан начин упоредити у фази стручне оцене понуда. 

 

 Молим вас да у складу са наведеним измените конкурсну документацију и 

продужите рок за подношење понуда и омогућите нам подношење прихватљиве и 

упоредиве понуде. 

  

ОДГОВОР НА ПРИМЕДБУ БРОЈ 1 - Примедба се прихвата – конкурсна 

документација ће се допунити обрасцем структуре цена и упутством како да се 

исказе понудјена цена , у делу техницких карактеристика остављен је простор у 

коме треба уписати име произодјаца  и модел коректора, а  као доказ је наведено 

да се мора доставити типско одобрење и техничка документација за понудјени 

тип коректора. 

 

Примедба бр. 2 

2) Наручилац је у техничком опису коректора навео техничку карактеристику: 

Сензор температуре Платинум ПТ 1000 Сонда чиме је на недозвољен начин 

ограничио конкуренцију, јер постоје коректори гаса одобрени од стране Дирекције 
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за мере и драгоцене метале који користе друге врсте сензора нпр ПТ 100 и ПТ 500 а 

који имају идентичне функционалне карактеристеке коректора са сензором  ПТ 1000 

и који потпуно испуњавају потребе наручиоца. 

 

Молим вас да избришете ову техничку карактеристику или да дозволите да се 

понуде и друге врсте температурног сензора нпр ПТ 100 и ПТ 500. Уколико 

останете при захтеваној техничкој карактеристици молим вас образложите зашто 

вам је неопходан искључиво и само коректор са температурним сензором ПТ 1000 

коју то потребу наручиоца једино овакав сензор може да испуни а да то не могу да 

ураде сензори ПТ 100 и ПТ 500.  

Стављање у конкурсну документацију техничких карактеристика за које наручилац 

нема детаљно образложење своје потребе представља кршење одредаба чланова 70. 

став 1. и чланова 10. 11. и 12. ЗЈН. 

 

ОДГОВОР НА ПРИМЕДБУ БРОЈ 2 - Примедба се прихвата, у измењеној 

табели техничких карактеристика оставља се могућност  понуђачу да упише 

врсту сензора који користи  и сви ће бити прихваћени као одговарајући.  

 

Примедба бр. 3 

3) У конкурсној документацји на страни 5. навели сте стандард ЕН60751 без 

навођења речи или одговарајући што је супротно одредби члана 72. ЗЈН, па вас 

молимо да то исправите и дозволите да понудимо коректор произведен у складу са 

одговарајућим стандардом који обимом своје сертификације обухвата и ЕН60751. 

 

ОДГОВОР НА ПРИМЕДБУ БРОЈ 3 - Примедба се прихвата, у измењеној 

табели техничких карактеристика овај стандард се не наводи. 

 

Примедба бр. 4 

4) Конкурсном документацијом на страни 5 поставили сте технички захтев да сензор 

притиска мора имати опсег мерења од 0,9 до 10 бара и то за свих 8 коректрора које 

набављате.  

Молим вас наведите радни притисак за сваку од 8 станица на којима ћете уградити 

коректоре које купујете како би нам било јасно зашто се не могу понудити 

коректори распона од 0,8 до 5 бара и 2 до 10 бара. Имајући у виду да немате исти 

опсег притиска на свакој станици молим вас допуните конкурсну документацију 

податком о радном опсегу притисака на ваших 8 станица на којима ћете уграђивати 

коректоре. 

 

ОДГОВОР НА ПРИМЕДБУ БРОЈ 4 - Примедба се прихвата, у измењеној 

табели техничких карактеристика оставља се могућност уписивања опсега 

притисака мерног претварача. Од осам комада електронских коректора  ПЕТ 

комада ће се монтирати на МРС са притиском  на месту мерења од 2 до 10 бара, 

( 1м3/1имп), а ТРИ коректора на притиску до 2 бара, (0,1м3/1имп) на 

дистрибутивној мрежи дистрибутера Ингас 

 

Примедба бр. 5 

5) Да ли ћете прихватити као одговарајући коректор који има све друге захтеване 

техничке карактеристике, а којим се руководи са 4 тастера уместо како је 

конкурсном документацијом тражено са 5 тастера. 

Ова техничка карактеристика нема никакав функционални значај за коректоре који 

се набављају па вас молим да је избришете или дозволите да понудимо и коректор 



    

који има 4 тастера уз све друге испуњене захтеве. 

 

ОДГОВОР НА ПРИМЕДБУ БРОЈ 5 - Примедба се прихвата , прихватиће се као 

одговарајући коректор и са четири функционална тастера. 

 

Примедба бр. 6 и 7 

6) Поставили сте захтев да се доставе коректори који су оверени у Лабораторији 

Србија гаса и који се испоручују са одговарајућим ЛФ конектором за повезивање..... 

Како бисмо испунили овај захтев молим вас наведите прецизно произвођаче и 

типове мерача на које ћете уграђивати коректоре како бисмо били сигурни да смо 

вам понудили одговарајући коректор – kоји се може пустити у рад без нарушавања 

гарантних права како коректора тако и евентуалноваших нових мерача (морају се 

поштовати при надоградњи произвођачке препоруке како би важила гаранција). У 

ситуацији када је непознаница на које ће се мераче уграђивати коректори које 

набављате потпуно је искључена за понуђаче могућност да понуде добро које 

суштински на исти начин испуњава тражене захтеве конкурсне документације, а 

истовремено се чланом 4 модела уговора тражи од понуђача да понуде гарантни 

рок. 

Поред наведеног молим вас да дозволите да оверу коректора можемо вршити и у 

другим акредитованим лабораторијама јер је потпуно незаконито условљавати 

понуђаче где ће предати мерила на оверу и коме ће платити такву услугу. 

7) молим вас да продужите рок испоруке коректора јер рок испоруке од 15 дана 

доводи понуђаче у ситуацију да након потписивања уговора морају да чекају 

искључиво лабораторију Србија гаса да уради оверу коректрора за 14 дана што је 

нереалан рок, Уколико остане обавеза да се коректори оверавају искључиво у 

лабораторији Србијагаса реалан рок овере и испоруке би био 30 дана од дана 

потписивања уговора. 

 

ОДГОВОР НА ПРИМЕДБЕ  БРОЈ 6 и 7 - Примедбе се прихватају, коректори 

могу бити оверени у било којој акредитованој лабораториоји  у Србији , рок 

испоруке се продужава на 20 дана. 

 

Примедба бр. 8 

8) у тачки 9.3 Упутсва понуђаима како да сачине понуду навели сте да коректори 

морају бити у складу са међународним стандардима, међутим нисте прецизирали на 

које стандарде мислите, те поново имамо ситуацију у којој је реално могућа 

необјективна стручна оцена понуда у којој бисмо могли бити грубо оштећени. 

Молим вас избришите овај део текста или наведите прецизно стандарде у складу са 

којим морају бити усаглашени понуђени коректори. 

 

ОДГОВОР НА ПРИМЕДБУ  БРОЈ 8 - Примедба се прихвата, део реченице је 

избрисан. 

 

Примедба бр. 9 

9) У рубрици напомене на страни 20 конкурсне документације стоји упутство 

понуђачма које се тиче јавне набавке обликоване по партијама, а како конкретна 

јавна набавка није обликована по партијама молим вас да измените образац број 5 

под називом Опис предмета набавке и табеларни део понуде. Такође на страни 20 се 

од понуђача поново (и у члану 4 модела уговора) тражи да унесу гарантни рок за 

понуђена добра иако ни у једном делу конкурсне документације наручилац није 

дефинисао тражени период трајања гарантног рока. 



    

Молим вас да у изменама конкурсне документације дефинишете период гарантног 

рока који желите или да овај захтев избришете из модела уговора и образаца 

конкурсне документације. 

 

ОДГОВОР НА ПРИМЕДБУ  БРОЈ 9- Примедба се не прихвата, на страни 4, 

тачка 2 јасно стоји да јавна набавка није обликована по партијама, образац 

„ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ“  је типски 

образац Наручиоца Ингас и у њему стоји  да уколико  је  предмет понуде 

обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку 

партију посебно, што овде очигледно није случај, јер понуда није обликована у 

партије. 

            Гарантни рок је саставни део уговора и наручилац у свом захтеву за понуду није  

           тражио одредђени период гарантног рока и он као такав није услов за закључење  

           Уговора, али се ипак мора исказати, стога сматрамо да је у овом делу  

           документација правилно састављена. 

 

На основу прихваћених примедби потенцијалног наручиоца КОНВЕКС гасна и 

водо техника из Земуна, Наручилац врши измену Конкурсне документације, коју 

због великог броја извршених измена, исправљену у целости, објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

Комисија доноси одлуку о продужењу рока за подношење понуда. Рок је 09.03.2017 

године, до 12,00 часова.  

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавити на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

  

                                                                             Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 


