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        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – Изградња бунара за фабрику воде   ,   Јн 82/2018 

доставља  

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 
 

 

Питање бр.1: 

На страни број 14 од 95 у делу 3. Набавка, транспорт и уградња бунарске конструкције – предвиђа се 

уградња бунарске PVC конструкције пречника 330/21,5mm. Уједно, уз конструкцију доставити 

оверена документа која потврђују да је конструкција погодна за уградњу до 225m дубине и да је 

предвиђена за воду за пиће од стране овлашћених установа. 

Да ли је прихватљиво понудити бунарску PVC конструкцију 330/19mm која се израђује према 

стандарду DIN4925 (стандард за израду бунарских PVC цеви), која уједно испуњава тражене захтеве 

у погледу предвиђене дубине уградње конструкције као и исправност за пијаћу воду? 

 

Одговор на питање 1 : 

 Пројектом је предвиђена PVC конструкција 330/21,5mm, тип NORTON, која испуњава стандард 

DIN4925, као и услове уградње, разраде, експлоатације и одржавања у пројектном периоду, што је 

доказано током израде и усвајања пројекта свом потребном документацијом.  

Извођач може понудити други тип конструкције, уколико иста испуњава тражене услове, доказане 

одговарајућом документацијом и што ће бити предмет стручне оцене приспелих понуда. 

 

Питање бр.2: 

На страни број 15 од 95 у делу 3.2. Набавка, транспорт и уградња бунарске конструкције - Филтер – 

предвиђа се тип филтера са перфорираним кружним отворима и обмотан PVC трапезоидном жицом а 

да светла површина буде 19-21%... 

Да ли је прихватљиво понудити бунарске PVC филтере са попречним прорезима (слотовима) према 

стандарду DIN4925 и обомотане PP ситом или кварцним гранулатом а да такође задовољавају светлу 

површину отвора 19-21%? 

Оба типа филтера задовољавају уградњу до 300m дубине и предвиђени су за пијаћу воду. 

 

Одговор на питање 2 :  

  Извођач може понудити други тип конструкције, уколико иста испуњава тражене услове, доказане 

одговарајућом документацијом и што ће бити предмет стручне оцене приспелих понуда. Није 

прихватљиво понудити филтере обложене кварцним гранулатом. Филтерски засип се посебно 

уграђује као материјал тачно дефинисаних одлика према природној водонодној средини која се 

осваја и каптира предметним бунарима. 
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