Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-43/2019-04
Датум: 29.05.2019. године
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (``Сл. гласник РС`` бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке за ЈН бр. 404-43/2019-04, објављује:
Потенцијални понуђач је поднео Захтев за додатним информацијама
1. Питање:
Увидом у пројектну документацију уочено је да пројектант није обрадио цевовод и
испуштање воде од прања филтера, већ је само наведено да отпадна вода од прања
филтера након одстојавања у таложнику ће се избрисати и може се одвести у
канализацију.
Како овим пројектном није дефинисана изградња таложника, како ће бити решено
испуштање отпадних вода (отприлике 30m3 сваки трећи дан у максималном протоку од
36 m3/h) до изградње одговарајућег система таложника?
Одговор:
Пројектом је предвиђено да вода збирним каналом иде у канализацију и није дефинисано
пројектним задатком.
2. Питање:
Пројектном је предвиђено систем за дезинфекцију воде пропорционалним дозирањем
течног хлора контролисан преко мерења резидуала и анализатора хлора. У структури цене
(Образац 11) не постоји дефинисана сонда за мерење резидуалног хлора и контролеранализатор који има улогу да регулише рад дозир пумпе. Молимо за допуну Обрасца 11.
Одговор:
Контролер није предвиђен пројектом и не треба га нудити.
3. Питање:
Питања везано за лабораторијску опрему (по позицијама):
4.2 Фотометар за pH – Да ли је у питању фотометар ( ког опсега) или ручних pH метар
пуног опсега мерења (0-14 pH)
4.3 Преносни фотометар за слободни и укупни хлор – Да ли је реч о електричном
фотометру или визуелном компаратору?
4.4 Гвожђе и манган ЛР Фотометар: Гвожђе 0 до 400 mg/l није реалан опсег за бунарску
или воду за пиће
4.7 Лабораторијско посуђе (чаше, пипете, ерленмајери, градуисане мензуре) – Молимо да
дефинишете количине, димензије и материјал (стакло/пластика)
Одговор:
4.2 У питању је фотометар, опсег није дефинисан, што значи да понуђачи имају избор.
4.3 Реч је о електричном фотометру.

4.4 Гвожђе и манган ЛР Фотометар: Гвожђе 0 до 400 mg/l ( опсег мерења: 0 до 1.6 mg/l
(ppm) ).
4.7 Довољно је дефинисано за обим погонске лабораторије.
4. Питање:
Да ли је можда пројектант предвидео да позиције 4.2-4.6 буду у склопу једног
инструмента (електричног ручног фотометра) или је реч о засебним уређајима?
Одговор:
Пројектом није предвиђено да све позиције буду у склопу једне.
5. Питање:
У Обрасцу 11, позиција 1.1 наведено је да је аутоматски управљач вентил RX-74A/DVS.
Ово је сувише мали управљачки вентил за предвиђену филтерску колону димензије 48“.
Молимо Вас да потврдите могућност употребе управљачког вентила, истог произвођача
само модел: RX-112SM/DTF који одговара филтерске колоне од 48“.
Одговор:
Поступити према Обрасцу 11. Потврђујемо могућност уграђивања управљачког вентила
RX-112SM/DTF.
6.Питање:
Као услов доказивања кадровског капацитета, наводите:
А) да има најмање 4 запослених оператора монтажера, техничке струке на одређено или
неодређено време или ангажованих по основу уговора ван радног односа а у складу са
прописима о радним односима;
Према орданизационо шеми, поред монтажера, наша фирма препознаје и радно место
сервисер, који према опису радног места врши сервисирање и монтажерске радова. Да ли
Наручилац дозвољава да се као доказ доставе и радници распоређени на друга радна места
(у нашем случају – сервисер) уколико према опису радног места радник извршава послове
монтаже?
Одговор:
Наручилац дозвољава да се као доказ доставе и радници распоређени на друга радна места
уколико према опису радног места радник извршава послове монтаже.
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