Број: 06-07/2018
Датум: 01.02.2018. године

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ
ПРЕУЗЕЛИ ТЕНДЕРСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРЕДМЕТ: Појашњење тендерске документације
У складу са чланом 56. став (2) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник
БиХ“, број 39/14) и у складу са Захтјевом за појашњење тендерске документације, које је
запримљено од стране потенцијалног понуђача, а у поступку јавне набавке робе
„Вертикалних центрифугалних пумпи“ број: 06-07/2018 од 29.01.2018. године, Обавјештење
о набавци објављено на порталу јавних набавки број: 384-7-1-3-3-5/18 за који сте преузели
тендерску документацију, у наставку образлажемо дијелове тендерске документације за које
је потенцијални понуђач упутио захтјев:

Образложење
Дана 31.01.2018. године, запримљен је захтјев за појашњење тендерске документације
за јавну набавку робе „Вертикалних центрифугалних пумпи“, у којем се наводи следеће:
Поглавље 7. Техничка спецификација робе
1.1 Вертикална пума
Хидраулички параметри су постављени у три тачке и наведена је пумпа KSB V 006-05
или еквивалентно. Хидраулички параметри су у потпуности пресликани са дијаграма KSB
верикалне пумпе V 006-05 тако да се у суштини протежира испорука баш те пумпе.
За рад пумпе се увијек захтјева једна радна тачка са најбољим коефицијентом
(најповољнија тачка) у којој ће пумпа најдуже радити. Крајње тачке дефинишу само распон
криве и никада се стриктно не прецизирају.
Питање 1
Предлажемо да дефинишете радну тачку и наведете распон криве да омогућите
учешће других произвођача што и јесте циљ Конкурентског захтјева и Ваша законска
обавеза.
1.4. Управљачки орман
У спецификацији је наведен управљачки орман као Danfos FC 202 AQUA DRIVE или
еквивалент.
Обзиром да су наведени технички захтјеви по позицијама у потпуности пресликани са
спецификације FC 202 AQUA DRIVE спречава се конкурентност и протежира се један
произвођач у овом случају Danfos.
Питање 2
Молимо да измјените техничку спецификацију за управљачки орман и наведете
конкретан технички (основне параметре који дефинишу рад) захтјев да омогућите
учешће других произвођача.
Анекс 2
Према обрасцу за цијену понуде није јасно шта је обим испоруке а шта радова.
Позицијом 1.7 дефинише се електро повезивање и пуштање у рад.

Питање 3
Молимо вас да дефинишете шта је обим радова.
Поглавље 14.
Позиција 11
Обавезно прилагање Certifikat ISO 9001-2008
Питање 4
Молимо да дефинишете чији цертификат треба да се достави
- Произвођача пумпи
- Произвођача управљачког ормана
- Понуђача
Уколико се ради о цертификату Понуђача онда вас молимо да то измјените јер
на тај начин протежирате једног Понуђача, а да за то немате ни техничко ни економско
оправдање.
Улога понуђача је да испоручи и пусти опрему према фабричком упуству.
Што се тиче постављеног питања, Уговорни орган у наставку појашњава ставке за
које се поставља питање:
Одговор 1
Вертикална пумпа 1.1.
У захтјеву је већ наведен распон за Q i H који нам је неопходан, јер пумпе требају да
имају могућност регулације притиска на том подручју, обзиром да имамо промјењиву
потрошњу:
Q (l/min.): 20 72 100 при висинама
H (m): 48 42 35
Као референцу квалитета смо навели тип производа или еквивалент.
Велики број произвођача може задовољити тражене услове. Ви можете одабрати било
који производ који задовољава тражене услове, исте или боље.

Одговор 2
У захтјеву за набавку електро ормара са фреквентним регулатором је наведен тип
производа као референца квалитета, ви можете понудити било који регулатор који има
наведене техничке карактеристике, исте или боље.
У опису су појединачно наведени технички захтјеви који се траже. Већина
произвођача има наведене функције.
Одговор 3
Обим радова који се тражи за „електроповезивање и пуштање у рад“ је следећи:
- Повезивање напојних каблова
- Повезивање сензора
- Параметрирање фреквентног регулатора
- Пробни рад
- Обука корисника и пуштање у рад од стране стручне особе.

Питање 4
Цертификат ISO 9001:2008 односи се на понуђача. Овим сертификатом се доказује да
понуђач управља квалитетом кад је испорука и уградња у питању. Многи понуђачи у БиХ
посједују ISO цертификат.

ЗА УГОВОРНОГ ОРГАНА
ДИРЕКТОР
Лука Јотановић, дипл.инж.шум.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Потенцијалним понуђачима,
2. Служба за јавне набавке и
3. Архива

