
          

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање   

 

Наш број:  2018-1467/8   Датум: 23.02.2018. 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи: 

О д г о в о р : 

Поводом постављених питања које смо добили дана 22.02.2018. године (електронским 

путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у 

ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2018-1467/7 дана 22.02.2018. године, а које се 

односи на јавну набавку  добара – Комби вентили (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-07/18) 

дајемо Вам одговор на иста: 

Питање бр.1 

Питање : Да ли се Kvs вредности дате у табели бр.1 на страни 5 морају пратити или се 

могу нудити комби вентили са Kvs вредностима које су приближне 

наведеним (у већини случајева мала разлика у Kvs вредности може значити 

велику разлику у цени у корист купца)? 

 

     Одговор: На основу члана 10. став (1) ЗЈН, Начела обезбеђења конкуренције, 

наручилац је дужан да у поступку јанве набавке омогући што је могуће 

већу конкуренцију. Такође, став (2) истог члана гласи: „Наручилац не 

може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати 

било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке 

неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем 

дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума“. 

Из свега наведеног произилази да је дозвољено поднети понуде у 

којима су дате тражене или приближне Kvs  вредности. 



          

 

 

 

 

 

Питање: Молим да наведете тип прикључка за све специфициране комби вентиле до 

димензије ДН50 (да ли су у питању додатне прирубнице, додатни навојни 

или наварни прикључци, изведено прирубничко кућиште). 

Одговор: Комби вентили димензија ДН32, укључујући и ДН32 могу да буду прирубнички 

или холендерски. Уколико су у понуди холендерски вентили неопходно је да се 

уз вентиле испоруче и холендери и цена мора да буде формирана за комплетну 

испоруку ( комби вентил и оба холендера). 

 Комби вентили димензија ДН40 и већи мора да буду прирубнички. Испорука је 

без додатних прирубница. 

  

 Рок за подношење понуда је 07.03.2018. године до 11:00. Отварање понуда биће 

одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30. 

 

       Комисија за јавну набавку 

        ЈНМВ-Т-07/18 


