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Датум: 25.07.2017.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде
По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра,
Дупли омекшивач за воду , редни број јавне набавке 1.1.44/2017, Наручилац у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.
Питања:
1.

U tehničkoj specifikaciji na str. 4. Predmetne konkursne dokumentacije specificiran je duplex
omekšivač, koji se sastoji od dve kolone i posude za so, koje je potrebno izraditi od Č0361 I
zaštititi od korozije. Uređaj se prema specifikaciji isporučuje bez ispune, cevovoda i vodomera.
Da li je za naručioca prihvatljivo da se ponudi odgovarajudi duplex omekšivač, sa automatskim
upravljačkim glavama, ulaznim i izlaznim priključkom, priključkom za kanalizaciju, posudom za so
i odgovarajudom jonoizmenjivačkom ispunom? Duplex omekšivač bi bio kapaciteta 15m3/h.
Kolone omekšivača su izrađene od polipropilena, obložene staklenim vlaknima. Kolone su
izrađene u skladu sa normama za opremu pod pritiskom i trpe pritisak od 10bara. Ostali
elementi duplex omekšivača su od odgovarajudih termoplastičnih materijala otpornih na
koroziju.
Ukoliko nije prihvatljivo da se ponudi ovakav omekšivač, koji su tehnički razlozi za takav stav?

2. Da li se vrši samo isporuka uređaja za omekšavanje vode u magacin kupca ili je potrebno
predvideti i montažu istog?
3.

Da li je uz uređaj potrebno predvideti i jonsku masu ?

Одговори:
1. Опрема кпју ппнуђач нуди за нас није прихватљива из разлпга штп је далекп скупља пд
ппреме кпја је предмет јавне набавке , а наша распплпжива финансијска средства су нас
ппределила на тражену јефтинију варијанту .

2. Врши се самп исппрука дуплпг пмекшивача впде без мпнтаже .

3. Није пптребнп предвидети јпнску масу јер је имамп у нашем магацину .

Не врши се измена и дппуна кпнкурсне дпкументације и прпдужеое рпка за ппднпшеое
ппнуда .

Комисија за јавну набавку број 1.1.44/2017

