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С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈНМВ К 31/18, 

објављујемо одговорe на наведенa питањa. 

 

Питање 1:  

Није јасно због чега се у техничкој спецификацији  под 3. Инсталатерски радови, 

ред. бр. позиције 9 (3.1) захтева поседовање DVGW атеста? 

У свету постоје хиљаде произвођача компресионог фитинга и стотине 

сертификационих компанија, па није јасно због чега се инсистира на овој страној 

сертификационој компанији? 

 

Одговор 1: 

Наручилац ће у овом делу извршити измену конкурсне документције. 

 

Питање 2:  

У оквиру додатних услова - 2. Кадровски капацитет траже се: 1. Дипломирани 

грађевински инжењер (лиценце 410 или 413 или 414) и дипломирани машински 

инжењер (лиценца 432). Неправедно је изостављен дипломирани  инжењер пејзажне 

архитектуре - лиценца 474, која једина у опису има уградњу система за заливање 

зеленила, и у овом случају, практично може заменити обе тражене лиценце. 

 

Одговор 2: 

Наручилац ће у овом делу извршити измену конкурсне документције. 

 

Питање 3:  

Због чега је потребан машински инжењер за 432 лиценцом? Разумемо потребу за 

дипломираног инжењера грађевинског али машинског никако. Ми смо фирма са 

великом искуством у овој области и молим Вас да проверите па и промените услове за 

учествовање у овој јавној набавци. Инжењери који имају ову лиценцу се баве другим 

делатностима и немају искуства са потрабама заливних система којима се наводњавају 

разне хортикултурне врсте биљака. 

 

Одговор 3: 

Поседовање лиценце 432 је уврштено као могућност, јер се део радова односи на 

монтажу хидротехничке опреме и, са тим у вези, уградњу опреме за аутоматско 



управљање. Такође, у оквиру специфицираних радова, потребно је извести прикључак 

на јавну канализациону мрежу. 

 

Питање 4:  

Позиције  р.бр.18 (3.10) и р.бр. 15 (3.7) Који је систем за фертиригацију је 

предвиђен - са ињектором или дозир пумпом? Пропорционални или са аутоматским 

дозирањем? 

 

Одговор 4: 

Наручилац ће у овом делу прецизирати спецификацију и извршити измену 

конкурсне документције. 

 

Питање 5:  

Позиције р.бр.18 (3.10) и р.бр. 15 (3.7) Где је предвиђено смештање танкова за 

течно ђубриво? 

 

Одговор 5: 

Наручилац ће у овом делу прецизирати спецификацију и извршити измену 

конкурсне документције. 

 

Питање 6:  

Позиције р.бр.10  (3.2)  Који је тип прскача предвиђен - ротор, спреј или тело са 

ротирајућом дизном?  

 

Одговор 6: 

Наручилац ће у овом делу прецизирати спецификацију и извршити измену 

конкурсне документције. 

 

Питање 7:  

У техничкој спецификацији за Трг републике позиција р.бр.10 (3.2) стоји 78 ком. 

Pop up прскача, док смо у шематском приказу за Трг републике избројали 60 ком. 

 

Одговор 7: 

Приликом достављања понуде, понуђач треба да се руководи Техничком 

спецификацијом. Шематски прикази јавних зелених површина на Тргу Републике и 

Тргу слободе који су дати у прилогу конкурсне документације и чине њен саставни део, 

служе како би понуђач стекао приближну слику о површинама на којима је планирано 

постављање заливног система и начину његовог организовања. 

 

Питање 8:  

На који начин или критеријум  се одређује који су компоненти одговарајући? На 

пример под инсталатерским радовима број 3, имате тачку 3.8 Набавка и монтажа 

компонената за аутоматско управљање. Пише одрађена управљачка јединица NODE 

200 или одговарајућа. Како се одређује одговарајућа? 

 

Одговор 8: 

Наручилац ће у овом делу прецизирати спецификацију и извршити измену 

конкурсне документције. 
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