
 

Датум: 10.05.2019.године 

 

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  „ПОПРАВКА , 

РЕПАРАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ВЕНТИЛА „ број 1.2.27/2019, Наручилац у складу са 

чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

Питања  :   

1. u tehničkoj specifikaciji u tačkama od 61 do 70 traži se reparacija ravno-zapornih  
    ventila  DN 350  PN 16, pa je potrebno proveriti dimenzije ventila i poreklo ventila-  
    -ko je proizvođač, jer ravno-zaporni ventili sa tim dimenzijama ne postoje, ravno- 
    -zaporni ventili su dimenzija do DN 300;  
 

2. procenjena vrednost javne nabavke od 500.000,00 dinara bez PDV-a je mala za tra- 
    ženu uslugu po tehničkoj specifikaciji i potrebno je procenjenu vrednost javne nabav- 
    ke povećati, kako bi odgovarala realnim troškovima za izvršenje tražene usluge;  
3. upoređujući izmenjenu tehničku specifikaciju za JN 1.2.27/2018 iz septembra 2018.  
   godine sa aktuelnom, uočava se da se za istu procenjenu vrednost javne nabavke  
   od 500.000,00 dinara bez PDV-a ove godine traži popravka i reparacija veće količi- 
   ne ventila, tj. ove godine su na prošlogodišnju količinu ventila za remont dodati još i  
   RZV DN 350 PN 16, RZV DN 40 PN 64, RZV DN 25 PN 40, RZV DN 50 PN 40 i  
   RZV DN 65 PN 40, na šta nije moguće dati kvalitetnu i realnu ponudu, uzimajući u  
   obzir procenjenu vrednost javne nabavke koja se koristi kao mera da li su ponude  
   prihvatljive ili ne.. 
 

Одговори : 

 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
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Питање 1: 

Све карактеристике наведеног  вентила као и произвођач  могу се проверити  на 

следећем линку :http://termoventsc.rs/srpski/project/zaporni-ventili-prema-en-13709-vens/ 

Питања 2 и 3 : 

 У  Обрасцу 1 Техничке спецификације на страни 11 конкурсне документације је 

наведено : 

НАПОМЕНА : Наведене  количине су оквирне и јединичне и служе за квалитетно 

формирање понуђене цене и рангирање понуда . Поправка и репарација вентила   вршиће се 

сукцесивно према потребама наручиоца до  вредности оквирног споразума која неће премашити  

500.000,00 динара без ПДВ-а - процењена  вредност јавне набавке. 

 

Као и на страни 25  конкурсне документације : 

Напомена: Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену 

већу од процењене вредности јавне набавке јер се јавна  набавка мале вредности спроводи 

ради закључења оквирног споразума на процењену вредност јавне набавке а вредност 

достављених понуда служи само за формирање ранг листе за доделу оквирног споразума . 

 

Образложење: 

Јавна набавка мале вредности се спроводи  ради  закључења  оквирног  споразума са 

једним понуђачем на  процењену вредност јавне набавке, тако да вредност 

достављених понуда може бити  преко процењене вредности јавне набавке и она ће 

служити  само за формирање ранг листе за доделу оквирног споразума. Из тог 

разлога је  наведен велики број равно запорних вентила , док ће се поправка   и 

репарација  неких од наведених вентила вршити   сукцесивно према потребама 

наручиоца у току трајања оквирног споразума . 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

Не врши се измена и допуна конкурсне документације као ни  

продужење рока за подношење понуда . 

 

 

                                                 Комисија за јавну набавку број  1.2.27/2019 

http://termoventsc.rs/srpski/project/zaporni-ventili-prema-en-13709-vens/

