
                               14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
                               тел. 014 222-512 ,  фakс : 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 питање  понуђача у вези  конкурсне документације
 за   ЈН 16/2020- набавка материјала за одржавање и изградњу 

објеката  водовода и канализације

Питање понуђача:

1.  На  страни  20/70  у  делу 1.Технички  захтеви  (Партија  4:  МАТЕРИЈАЛ  ЗА
ЕЛЕКТРОФУЗИОНО ЗАВАРИВАЊЕ),  стоји  следећи  захтев: Електро-завојница  мора  бити
конструисана тако да директно целом својом дужином належе на цев без слоја полиетилена..
Постављамо следеће питање:
Да  ли  је  прихватљиво  нудити  полиетиленске  спојнице  које  целе  својом дузином електро
завојнице  належу  директно  на  цев  са  слојем  полиетилена  а  које  притом  обезбеђују  све
тражене  карактеристике  као  и  сву  техничку документацију  тражену у  конкурсној
документацији?

Према  свему,  поменуте  спојнице  задовољавају  све  међународно  признате  норме  као  и
поседовање неопходних атеста када су полиетиленске спојнице у питању.

Напомињемо, да поменуте спојнице поседују атест од акредитованих лабараторија за пијаћу 
воду, како у Србији тако и у иностранству, и да смо са овим материјалом већ присутни и 
одобрени  у водоводима у Србији.

Одговор наручиоца:

1.  Понуђач мора понудити фитинг код кога електрозавојница мора бити конструисана тако да
директно  целом  својом  дужином  належе  на  цев  без  слоја  полиетилена  на  себи  јер  је  у
поступку  монтаже  фитинга  за  електрофузионо  заваривање  дефинисано  да  је  потребно
извршити уклањање оксидног слоја са свих елемената од полиетилена (цев, фитинг) како би
спој  био  сигуран  и  квалитетан.  Међутим,  код  фитинга  код  којих  је  електрозавојница
прекривена полиетиленом није могуће уклонити оксидни слој са полиетилена који је преко
електрозавојнице због  опасности да  се  електрозавојнице трајно оштете,  те  је  наручиоц у
пракси утврдио да је монтажа фитинга код којих електрозавојница належе директно на цев
без  слоја  полиетилена  на  себи,  сигурнија,  лакша  и  бржа  што  представља  и  објективну
потребу наручиоца. 

У Ваљеву, 9.7.2020. год.
                                                                                     

                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


