
 

Датум: 06.10.2020.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 понуда у отвореном поступку јавне набавке „Средство за кондиционирање 

напојне, котлoвске воде и система даљинског грејања“ 1.1.34/2020, Наручилац у складу 

са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 
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Одговор 1:  

Odgovori na postavljena pitanja za konkursnu dokumentaciju JN br. 1.1.34/2020: 

Poštovani, zahvaljujemo se na interesovanju, a evo i pojašnjenja: 

- Saglasni smo za sugestiju određivanja fizičke karakteristike - boje. Ona je ovde više 

informativnog, ne i diskvalifikujućeg karaktera.  

- Za razliku od boje, miris smeše je važan sa aspekta zaštite i bezbednosti na radu, pogotovo ako je 

on iritabilan, rezak i zagušujući. Zato je neophodno da ponuđeni proizvod bude po ovom pitanju 

bezbedan za rad, neiritabilan.  

- Za karakteristiku rastvorljivosti u vodi, opšte je poznata činjenica da postoje i nehomogene 

vodene smeše, tipa emulzija, u kojima je moguće doći i do kasnijeg izdvajanja (taloženja) 

određenih komponenti pre doziranja, a što nije poželjno za samu instalaciju sistema doziranja i 

zato je neophodna njegova potpuna rastvorljivost u vodi, odnosno, uslov da smeša bude 

homogeni vodeni rastvor.  

- Pitanje zapaljivosti je neupitno sa aspekta bezbednosti na radu, a ono se ne potvrđuje 

uslovljenošću da je smeša na vodenoj bazi. Primera radi, i benzin kao homogena smeša sadrži 

tragove vode u sebi! Zato je potrebno dokazati da je smeša nezapaljiva i neeksplozivna.  

- Što se tiče hemijskog sastava i Vaše sugestije za potpunom analitikom akreditovane laboratorije, 

sa žaljenjem moramo konstatovati činjenicu da:   

prema našim saznanjima, NE POSTOJE AKREDITOVANE LABORATORIJE (ni kod nas, 

ni u svetu) KOJE MOGU PRECIZNO (KVALITATIVNO) IZVRŠITI ODREĐIVANJE 

POTPUNOG HEMIJSKOG SASTAVA VIŠEKOMPONENTNIH SMEŠA SPECIJALNIH 

NAMENA PO PATENTIRANIM FORMULAMA! Ukoliko Vi imate drugačija saznanja da 

takve laboratorije postoje i možete da nam dostavite tu informaciju, rado bismo prihvatili Vašu 

sugestiju i izmenili konkursnu dokumentaciju u tom delu. 

Zato su i tražene samo one karakteristike koje naše (i strane) laboratorije mogu odrediti.  

Posledično, jedina opcija koja ostaje naručiocu je Originalna deklaracija proizvođača sa detaljnim 

hemijskim sastavom proizvoda. 

Naručilac nije tražio dodatne uslove tehničkog i kadrovskog kapaciteta, jer naručilac vrši svakodnevnu 

analitiku svih tehničkih voda i na osnovu toga preduzima korektivne i preventivne mere, a dobavljač je 

odgovoran za kontrolu svog preporučenog programa u redovnim servisnim posetama, minimum jedanput 

mesečno. 

Vezano za dodatne uslove finansijskog kapaciteta, namera nam je, kao i prethodnih godina, da 

omogućimo veću konkurentnost ponuđača i time obezbedimo povoljniju cenu ponuđenog prozvoda.  

Zbog svega navedenog, naručilac ostaje pri dosadašnjim zahtevima 

Овај документ је саставни конкурсне документације. 

 

 Не врши се измена и допуна конкурсне документације као ни продужење рока за 

подношење понуда.  

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.34/2020 


