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Број: 01-01-53/2018-13 

Датум: 08.01.2019. године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

НАБАВКА ПУМПИ СВИХ ВРСТА И НАМЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ 

ЈН БР 01-01-53/2018. 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке: Набавка 

пумпи свих врста и намена, редни број набавке 01-01-53/2018. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Набавка пумпи свих врста и намена, редни број набавке 01-

01-53/2018. се дана 08.01.2019. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем 

у вези са припремањем понуде. Захтев је заведен код Наручиоца под бројем: 01-01-53/2018-11 од 08.01.2019. 

 

Питања заинтересованог лица: 

 

Postovani,  

 

U cilju razjasnjenja navedenih tehnickih podataka vezano za partiju 3. Predmetne javne nabavke ЈН БРОЈ: 01-01-

53/2018. 

 

Zamolili bismo za odgovore na dole postavljena pitanja vezano za poziciju pod rednim brojem 2 za partiju 3 – 

MULJNE PUMPE; 

 

1. Da li je u pitanju pumpa koja je namenjena za prepumpavanje muljnih voda ili fekalnih voda sa krupnim 

komadima – cestcama u vodi? 

2. Ako je namenjena za prepumpavanje otpadnih fekalnih voda koja je minimalna dimenzija krutih čestica 

koje se mogu prepumpavati ovom pumpom? 

3. Koliko je dozvoljena tolerancija za date vrednosti Q (lit/sec); H (m); NPSH (m); ETA (%) 

4. Da li je potrebno da pumpa ima monitoring stanja elektromotora, ako da o kojim  

signalima se radi?  

 

Zamolili bismo za odgovore na dole postavljena pitanja vezano za poziciju pod rednim brojem 1 i 3 za partiju 3 – 

MULJNE PUMPE; 

5. Koliko je dozvoljena tolerancija za date vrednosti Q (lit/sec); H (m) 

 

Одговор Наручиоца на питањa: 

 
1. Пумпа је намењена за препумпавање комуналне отпадне воде која садржи крупне комаде у себи. Пумпа 

треба да је намењена за ту намену. 
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2. Минимална димензија крупних комада који могу проћи кроз хидраулику и радно коло је 75 mm. 

 

3. Дозвољена толеранција напора пумпе H (m) за фиксни проток пумпе је +/- 3% 

Дозвољeна толеранција NPSH (m) je +/- 10% ETA (%) који је наведен у техничкој документацији сматрати 

минимално дозвољеним (прихватљиве су пумпе које имају минимално ЕТА у средњој тачки мин. 75,3%) 

 

4. Потребно је да пумпа има индикацију продора воде у електромотор и индикацију прегревања намотаја 

електромотора – klixon element. 

 

5. Дозвољена толеранција напора пумпе H (m) за фиксни проток пумпе је +/- 3% 

 

 

Наручилац овим путем истиче да предметно додатно појашњење не представља измену Конкурсне 

документације. 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен 14.01.2019. до 10:00 часова сходно члану 63. став 5. ЗЈН. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


