
                               14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
                               тел. 014 222-512 ,  факс : 014/244-508

На  основу  члана  63.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“  број
124/2012, 14/2015  и 68/2015) наручилац објављује

 Одговор на  указивање понуђача на неправилност у конкурсној документацији  за  
 ЈН 15/2017- набавка водомера и делова за водомере

Примедба понуђача:
Потенцијални  понуђач  благовремено  указује  да  је  уочио  недостатке  и  неправилности  у
конкурсној  документацији у делу ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, те тиме сходно члану
63.тачка 2. Закона о јавним набавкама и захтева измену конкурсне документације. 

Постављајући на овакав начин дефинисане техничке карактеристике-спецификације  грубо је
повређен члан 10. ЗЈН јер се искључује конкуренција, затим члан 12. ЗЈН јер се не обезбеђује
у свим фазама поступка једнак положај свим понуђачим а и грубо су повређени чланови 70,
71. и 72. ЗЈН  везано за техничке спецификације.

Недостатке и неправилности отклонити у следећем :

 U delu:  IV tehnicke specifikacije sa strukturom cene, tacka 1 vodomeri ,na strani 4 tenderske 
dokumentacije navedeno je u tabeli 1. tacke 6,7,8 koji se odnose na vodomere DN50, DN80 i 
DN100 traze se industrijski digitalni turbinski vodomeri sa integrisanim impulsnim izlazom 
merne tacnosti R700 ili bolje, bez potrebe za ravnim delovima cevovoda na ulazu i izlazu.
Na osnovu  tehnicke specifikacije digitalnog industrijskog vodomera i tipskih odobrenja od Zavoda 
za mere i dragocene metale jedino moze da odgovori proizvodjac Elster sa modelom H 5000. 
Uverenje o  odobrenju tipa merila za ovaj model pribavilo je jedino preduzeće’’ IKOM’’ u Srbiji.

На  овакав  начин  захтеване  техничке  карактеристике  није  могуће  доказати  важећим
нормативним документима и хармонизованим стандардима.
Молимо  вас  да  у  законском  року  отклоните  уочене  неправилности  и  недостатке,
тј.приступите измени конкурсне документације. 

Одговор наручиоца:

1.  Наручилац прихвата примедбу понуђача и врши измену конкурсне документације у делу
IV техничка спецификација на страни 4.,   тако да опис индустријских водомера  у табели  1-
Кућни  и  индустријски  водомери, сада  гласи:  Индустријски   турбински  водомер  са
интегрисаним импулсним излазом мерне тачности Р 700 или боље.

У свему осталом конкурсна документација остаје иста.

У Ваљеву, 24.7.2017. год.
                                                                                      
                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


