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Број: 9578/1
Датум: 03.07.2020.

  Предмет:  Разјашњење 2 конкурсне документације по захтеву

Веза:         Конкурсна документација за јавну набавку  Грађевински материјал и припадајући 
производи  ВВ  16/2020, број конкурсне документације 8726 од 18.06.2020.

Питање 1. из Захтева:
„ Да ли се могу приложити Извештаји о испитивањима по горе наведеним, новим важећим
стандардима по којима се доказује квалитет цеви? „

Одговор Наручиоца:  
Да

Питање 2. из Захтева:
„Партија 8
На страни 20/66 тражи се:
„Дисперзија плавог пигмента мора да буде једнака класи 3 или мања, када се одређује у
сагласности са СРПС ИСО 13949“. (односно по важећем СРПС ЕН ИСО 18553)
Код цеви које су црне са четири плаве уздужне линије, немогуће је одредити дисперзију
плавог  пигмента.  Плава  линија  је  у  танком  слоју  по  спољашњој  површини  цеви,  па  је 
немогуће
припремити узорак за тражено испитивање.
Напомена: Код ових цеви могуће је одредити само дисперзију чађи.
Да ли ће документација бити прихваћена без извештаја за дисперзију плавог пигмента код
црних цеви са плавим уздужним линијама?“

Одговор Наручиоца:  
Да

Питање 3. из Захтева:
„Партија 9
У току припреме документације установили смо да у Р.Србији не постоји акредитована
лабораторија која врши испитивања по методи СРПС ЕН ИСО 306. С обзиром да није могуће
добити извештај од акредитоване лабораторије.
Да ли ће тендерска документација бити прихваћена без извештаја за ову методу?“

Одговор Наручиоца:  
Да
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Питање 4. из Захтева:
„Партија 27
Стандард СРПС ЕН 13476-2 се односи на глатке цеви са структурираним зидом а не на
коруговане цеви, у складу са тим тражени стандард је непотребан.
Да ли ће документација бити прихваћена и без њега?“

Одговор Наручиоца:  
Да

Питање 5. из Захтева:
„У одељку „ДОКАЗИВАЊЕ КВАЛИТЕТА“ на странама 21/66 и 25/66 наводи се:
„Квалитет цеви и спојних елемената купцу се доказују Уверењем о квалитету које издаје
овлашћена институција – Институт за испитивање материјала, на свом меморандуму, а према
обрасцу са садржајем слично доле наведеном ( уз навођење еквивалентног стандарда): „
По Закону о јавним набавкама не сме се фаворизовати извештај или било који документ, од
стране једне институције уколико и Р Србији постоји више акредитованих лабораторија за
испитивање( које раде исте методе испитивања).
Пошто  поред  Института  за  испитивање  материјала  постоје  и  друге  лабораторије 
акредитоване
од стране АТС-а, у складу са стандардом СРПС ИСО/ИЕЦ 17025, које равноправно могу да 
издају
извештаје - да ли ће њихови извештаји бити признати, а све у складу са ЗЈН?“

Одговор Наручиоца:  
Да, биће признат, како  и од других домаћих тако и од других међународних акредитованих 
лабораторија.

ЈКП „Водовод и канализација“Крагујевац
Комисија за јавне набавке
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