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На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, а све у складу са чланом 
20. истог закона ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015), пристиглим захтевом 
заинтересованог лица за додатним појашњењима Конкурсне документације од 22.7.2015., 
а у вези са припремањем понуде, Комисија за јавну набавку упућује лицима која су 
преузела Конкурсну докумунтацију 

 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

Изградња постројења за деманганизацију воде у насељу Шимановци ЈН ОП 
број 404-12/2015-IV 

 

 

1. Захтев од 22.7.2015. године: 
 

Питање бр. 1: 

Будући да је постројење за деманганизацију изједначено са уређајем за 
кондиционирање воде до квалитета пијаће воде, а да у тендерској документацији 
нису дате анализе воде, да ли то значи да Наручилац гарантује да је постојећи 
квалитет воде такав да само концентрација мангана прелази границе дозвољене 
за воду за пиће? 

 

Одговор: 

Не, Наручилац не гарантује да да је постојећи квалитет воде такав да само концентација 
мангана прелази дозвољене границе. 

 

Објашњење назива јавне набавке: 

„Изградња постројења за деманганизацију воде у насељу Шимановци“ је колоквијални 
назив јавне набавке, који се као такав нашао у Плану набавки председника Општине 
Пећинци за 2015. годину. Будући да измена назива јавне набавке изискује и измену 
плана јавних набавки, која је опет у складу са чланом 51. став 5. Закона о јавним 
набавкама могућа само у случају ребаланса буџета, који до тренутка доношења Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке радова није донет, задржан је назив набавке 
„Изградња постројења за деманганизацију воде у насељу Шимановци, док је предмет 
јавне набавке као и што сам назив главног пројекта гласи: Уређај за кондиционирање 



 
воде до квалитета пијаће воде на изворишту у Шимановцима, у складу са Правилником 
o хигијенској исправности воде за пиће ( „Сл. Гласник СРЈ“, бр.42/98 и 44/99 ). 

 

Питање бр. 2 

Будући да нисмо уочили да се тендером захтева било какав степен 
пречишћавања, нити је дата садашња концентрација мангана у води, већ се само 
наводи детаљан предмер грађевинских радова, машинске и електро опреме, те 
да се у додатним условима тендера захтевају горе наведени сертификати који 
гарантују само да ће радови бити квалитетно занатски одрађени, да ли то значи 
да је Наручилац или Пројектант гарант технологије, односно да је понуђач једино 
одоговоран за квалитетно изведене радове по датој спецификацији, али не и за 
њихов ефекат у смислу степена пречишћавања и укупног капацитета постројења 
као целине? 

 

Одговор: 

Понуђач односно извођач радова је гарант како технологије, тако и изведених радова. 

 

Објавити: 

- На Порталу јавних набаки 
- Интернет страници наручиоца 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


