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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРOJ 46836/1-1-53 

Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, обликовану у 14 

(четрнаест) партија 

 

обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 1 

 

1. У делу конкурсне документације - II - Врста, техничке карактеристике 

(спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке и сл., на страни 7/89, мења се део: 

„Као доказе да понуда испуњава све захтеве из техничке спецификације понуђач је дужан да достави: 

1) Каталог или извод из каталога произвођача који садржи техничке карактеристике понуђеног 

добра (важи за све партије).  

Понуђач је дужан да у каталогу или изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи, означи 

маркером и сл.) добро које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку добра које је навео у 

Обрасцу структуре понуђене цене, као и да понуђено добро обележи у каталогу редним бројем 

партије и бројем ставке (добра) у оквиру партије. Каталози односно изводи из каталога морају 

бити преведени на српски језик, а понуђач је у обавези да сваку страну каталога или извода из 

каталога потпише и печатира, чиме потврђује тачност достављених података. 

За партију 1.1.4.2 Огрлице за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цевни материјал са припадајућом арматуром:  

1) Извештаје о испитивању Огрлица за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цеви према важећем стандардима СРПС ЕН 

12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућим, издате од стране акредитованих лабораторија, не 

старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

2) Извештаје о испититивању здравствене исправности огрлица за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ издате од стране 

акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање 

понуда. 

За партију 1.1.4.11 Поцинковани ситан фитинг, кудеља и дихтунзи: 

1) Извештаје о испитивању поцинкованог и месинганог ситног фитинга, месинганих вентила и 

неповратних вентила према важећем стандарду СРПС ЕН 12266 – 1 за НП 10 бара, или 

одговарајућем, издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од 

датума предвиђеног за отварање понуда. 
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2) Извештаје о испититивању здравствене исправности месинганог ситног фитинга, месинфаних 

вентила и неповратних вентила, и дихтунга издате од стране акредитованих лабораторија, не 

старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

Напомена: 

Горе наведене извештаје о испитивању није потребно достављати за плетенице у лоју, графитне 

плетенице и кудељу у власу. 

За партију 1.1.4.12 Ваздушни вентили, МДК, хватачи нечистоће, неповратни вентили: 

1) Извештаје о испитивању ваздушних вентила, МДК комада, хватача нечистоће и неповратних 

вентила према важећем стандарду СРПС ЕН 12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућем, издате од 

стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за 

отварање понуда. 

2) Извештаје о испититивању здравствене исправности ваздушних вентила, МДК комада, хватача 

нечистоће и неповратних вентила издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 

(три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

За партију 1.1.4.14 Ливени фазонски комади: 

1) Извештаје о испитивању ливених фазонских комада према важећем стандарду СРПС ЕН 12266 – 1 

за НП 10 бара, или одговарајућем, издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 

(три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

2) Извештаје о испититивању здравствене исправности ливених фазонских комада издате од стране 

акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање 

понуда.“ 

 

тако да после извршене измене гласи: 

 

Као доказе да понуда испуњава све захтеве из техничке спецификације понуђач је дужан да достави: 

1)      Каталог или извод из каталога произвођача који садржи техничке карактеристике 

понуђеног добра (важи за све партије).  

Понуђач је дужан да у каталогу или изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи, означи 

маркером и сл.) добро које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку добра које је навео у Обрасцу 

структуре понуђене цене, као и да понуђено добро обележи у каталогу редним бројем партије и бројем 

ставке (добра) у оквиру партије. Каталози односно изводи из каталога морају бити преведени на српски 

језик, а понуђач је у обавези да сваку страну каталога или извода из каталога потпише и печатира, чиме 

потврђује тачност достављених података. 

 

За партију 1.1.4.2 - Огрлице за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цевни материјал са припадајућом арматуром:  

1) Извештај о испитивању узорака "огрлице за LC, ACC", према важећем стандарду SRPS EN 

12266-1 мин за NP 10 бара , издате од домаћих акредитованих лабораторија , не старија од 3  (три) 

године , од датума предвиђених за отварање понуда.  

2) Извештај  је о испитивању здравствене исправности "огрлице за LC, ACC" издате од домаћих 

акредитованих лабораторија не старија од 3 (три) године , од датума предвиђеног за отаварање понуда . 

3) Извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите узорака понуђених огрлица за 

LC, ACC, сервис вентила и ISO спојница , према важећем  SRPS  EN ISO 2808 , тачка 5.5.7 (минимална 

измерена дебљина мора бити не мање од 250 микрона )  и извештај о испитивању отпорности на 

корозију тестом према SRPS EN ISO 9227 , (резултат  мора бити без корозије, односно 0% корозије) оба 

издата од домаћих акредитованих лабораторија , не старији од 12 месеци од датума објаве ове јавне 

набавке , или приложити важећи GSK сертификат за квалитет процеса пластификације за понуђене 

огрлице за LC, ACC, сервис вентила и ISO спојница – да су у складу са RAL – GZ 622, издат  од  

"Удружења за осигурање квалитета антикорозивне заштите у тешким радним условима " , (немачка 

скраћеница GSK "Gutegemeinshaft  Schwerer Korrosionsschutz") проверљив на званичном сајту. 



 

За партију 1.1.4.11 - Поцинковани ситан фитинг, кудеља и дихтунзи: 

1) Извештаје о испитивању поцинкованог и месинганог ситног фитинга, месинганих вентила и 

неповратних вентила према важећем стандарду СРПС ЕН 12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућем, 

издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за 

отварање понуда. 

2) Извештаје о испититивању здравствене исправности месинганог ситног фитинга, месинфаних 

вентила и неповратних вентила, и дихтунга издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 

3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

Напомена: 

Горе наведене извештаје о испитивању није потребно достављати за плетенице у лоју, графитне 

плетенице и кудељу у власу. 

 

За партију 1.1.4.12 - Ваздушни вентили, МДК, хватачи нечистоће, неповратни вентили: 

1) Извештај о испитивању узорака "ваздушни вентили , MDK, хватачи нечистоће, неповратни 

вентили", према важећем стандарду SRPS EN 12266-1 мин за NP 10 бара , издате од домаћих 

акредитованих лабораторија , не старија од 3  (три) године , од датума предвиђених за отварање понуда.  

2) Извештај  је о испитивању здравствене исправности огрлице за ваздушни вентили , MDK, 

хватачи нечистоће, неповратни вентили,  издате од домаћих акредитованих лабораторија не старија од 3 

(три) године , од датума предвиђеног за отаварање понуда . 

3) Извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите узорака понуђених ваздушних  

вентила , MDK, хватача нечистоће, неповратних  вентила, према важећем  SRPS  EN ISO 2808 , тачка 

5.5.7 (минимална измерена дебљина мора бити не мање од 250 микрона )  и извештај о испитивању 

отпорности на корозију тестом према SRPS EN ISO 9227 , (резултат  мора бити без корозије, односно 

0% корозије) оба издата од домаћих акредитованих лабораторија , не старији од 12 месеци од датума 

објаве ове јавне набавке , или приложити важећи GSK сертификат за квалитет процеса пластификације 

за понуђене ваздушне вентиле , MDK, хватаче нечистоћа, неповратних вентила  – да су у складу са RAL 

– GZ 622, издат  од  "Удружења за осигурање квалитета антикорозивне заштите у тешким радним 

условима " , (немачка скраћеница GSK "Gutegemeinshaft  Schwerer Korrosionsschutz") проверљив на 

званичном сајту. 

 

За партију 1.1.4.14 - Ливени фазонски комади: 

1) Извештај о испитивању узорака ливених фазонских комада  T, FFR, FF, N, Q, X,  E-KS,   

F-KS,  EU  i  F, према важећем стандарду SRPS EN 12266-1 мин за NP 10 бара , издате од домаћих 

акредитованих лабораторија , не старија од 3  (три) године , од датума предвиђених за отварање понуда.  

2) Извештај  је о испитивању здравствене исправности ливених фазонских комада издате од 

домаћих акредитованих лабораторија не старија од 3 (три) године , од датума предвиђеног за отаварање 

понуда . 

3) Извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите узорака понуђених ливено-

гвоздених фазонских комада Т ,FFR,FF,N,Q,X, E-KS, F-KS, EU i F, "према важећем  SRPS  EN ISO 2808 

, тачка 5.5.7 (минимална измерена дебљина мора бити не мање од 250 микрона )"  и извештај о 

испитивању отпорности на корозију тестом према SRPS EN ISO 9227 , (резултат  мора бити без 

корозије, односно 0% корозије) оба издата од домаћих акредитованих лабораторија , не старији од 12 

месеци од датума објаве ове јавне набавке , или приложити важећи GSK сертификат за квалитет 

процеса пластификације за понуђене фазонске комаде – да су у складу са RAL – GZ 622, издат  од  

„Удружења за осигурање квалитета антикорозивне заштите у тешким радним условима „ , (немачка 

скраћеница GSK "Gutegemeinshaft  Schwerer Korrosionsschutz") проверљив на званичном сајту. 

 



 

 

2. У делу конкурсне документације – V - Обрасци који чине саставни део понуде, за 

Партију 14 – Ливени фазонски комади у обрасцу - Образац V-II - Образац структуре понуђене цене, 

са упутством како да се попуни, под бројем VII - F – КОМАД, бришу се позиције 144, 145, 146. 

  

Сагласно наведеном, биће објављена и Измењена конкурсна документација. 

 

 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 

  број 46836/1-1-53 

 


