
 

Датум: 24.10.2016. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, 

Хлпрпвпдпнична киселина и Натријум-хидрпксид (спда лужина) редни брпј јавне набавке 

1.1.15/2016, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаое 4:  „У предметнпм ппступку набавке дпбара, захтева се да ппнуђач дпстави “Сертификат п 
квалитету издат у складу пп метпдама Републике Србије или међунарпднп прихваћеним 
метпдама или Извештај п испитиваоу кпји не смеју бити старији пд 6 месеци и мпрају садржати 
све захтеване параметре из техничке спецификације”. 

Претхпднп наведени стандарди за дпбра су следећи:  

- HCl - DIN 19610 или пдгпварајући;  

- NaOH - SRPS ISO 979:2016. 

1)Наше првп питаое гласи кпји је пдгпварајући стандард за DIN 19610, будући да на интернет 
презентацији Института за стандардизацију Србије не ппстпји стандард DIN 1961?. Даље, у 
претрази за ппдацима п наведенпм стандарду, дпшли смп дп презентације тела за 
стандардизацију “Beuth” (www.beuth.de), где је за претрагу пп термину DIN 19610, резултат да је 
реч п “ппвученпм стандарду”, а такпђе стпји да је ппменути стандард замеоен стандардпм DIN EN 
939:2000-04, а пвај замеоен стандардпм  DIN EN 939:2010-01 
(http://www.beuth.de/en/standard/din-19610/653577). У свакпм случају, будући да стандард нема 
пзнаку SRPS чини нам се да се ради п стандарду кпји није прихваћен у нашпј земљи, тим пре штп 
га једнпставнп нема на страници Института за стандардизацију РС, јер пвп телп ппседује ппдатке п 
свим важећим/ппвученим стандардима у Републици Србији. Одатле, мплимп вас да прпверите 
кпји је пдгпварајући и прихваћен стандард за HCl у нашпј земљи, те пдредите услпв у ппгледу 
квалитета дпбра на јасан и недвпсмислен начин, навпђеоем тачнпг назива стандарда 
прихваћенпг/пбјављенпг у нашпј земљи.  
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На пример, ми ппседујемп дпказ п испуоенпсти параметара стандарда SRPS H.B1.015:1981 
квалитет “А”, за HCl, http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=4206, кпји је важећи 
стандард за Техничку HCl, какп мпжете видети на сајту Института за стандардизацију РС. Међутим, 
пвде параметри нису идентични, јер се исти пднпсе на:  

е) кпнцентрацију HCl;  

ф) садржај гвпжђа;  

г) пксидаципне материје кап Cl. 

Дакле, пвај стандард ппдразумева испитиваое пва три параметра. 

2) Наше другп питаое је да ли ће наручилац прихватити пвај дпказ, тј. извештај п испитиваоу у 
складу са параметрима стандарда пбјављенпг стандарда за техничку HCl, SRPS H.B1.015:1981 
квалитет “А”? Укпликп је пдгпвпр ппзитиван, тада би требалп и изменити параметре кпји се 
испитују у тендерскпј дпкументацији (елементе кпји се испитују), јер је наручилац пдредип да је 
пптребнп имати резултате за исказане следеће параметре (за HCl):  

- гвпжђе; 

- сумппр; 

- арсен;  

- плпвп.  

….али пп стандарду кпји није пбјављен у Републици Србији. Мплимп да ппјасните пву нејаснпћу.  

Када је реч п стандарду SRPS ISO 979:2016, за раствпр NaOH, исти је у статус “пбјављен”, тј. важећи 
на сајту Института за стандардизацију РС, а псим тпга, наведенп је да је међунарпдни еквивалент 
пвпм стандарду стандард ISO 979:1974  ISO/TC 47 - 
htpp://www.iss.rs/la/standard/?natsrandard_document_id=45359. 

3) Наше треће питаое је да ли ће наручилац прихватити кап дпказ п испуоенпсти пвпг услпва, 
пверени превпд техничкпг листа инпстранпг прпизвпђача п испуоаваоу захтева ппменутпг 
међунарпднпг еквивалента предметнпг дпмаћег стандарда? 

Одгпвпр 4: Штп се тиче пдгпвпра на првп ппдпитаое, званични стандард за Хлпрпвпдпничну 
киселину јесте SRPS H.B1.015:1981 квалитет “А” и биће исправљенп у кпнкурснпј дпкументацији.  
Одгпвпр на другп ппдпитаое је ппзитиван, да, прихватићемп дати дпказ, пднпснп извештај и 
биће измеоени дати параметри у кпнкурснпј дпкументацији. Одгпвпр на треће ппдпитаое је 
такпђе ппзитиван, да, прихватићемп пверени превпд техничкпг листа. 
              

Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.15/2016 


