
 

 

 
Адендум бр. 1 

 
 
   
 
 
 
ПРЕДМЕТ:  Појашњење конкурсне документације    
 
              
       
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 
68/15), ЈКП "Београд-пут" у својству Наручиоца, благовремено врши појашњење 
конкурсне документације за набавку шахтова, капа и решетки за водовод и 
канализацију (шифра 55/2020), на основу достављеног питања које гласи:            

"У оквиру техничке спецификације јавне набавке 55/2020 - шахтови, капе и 
решетке за водовод и канализацију, на позицијама 1. и 2, које се односе на 
сливничке решетке са рамом називне димензије 400x400 (равне и овалне), 
захтева се да минимална висина рама понуђених решетки буде 100 mm.  
Интересује нас да ли је могуће понудити решетке са минималном висином рама 
од 80 мм, израђене у потпуности према стандарду СРПС ЕН 124? 
Висина решетке од 100 mm није тражена у поступцима јавних набавки 70/2018, 
као ни ЈН 127/2018 које је расписало ЈКП "Београд-пут", а које су се односиле на 
исту врсту материјала. 
Висина решетке од 100 mm није захтевана ни стандардом СРПС ЕН 124, чије 
услове према захтевима наручиоца треба да задовоље тражене решетке. У 
питању је слободна димензија, која зависи искључиво од одлуке произвођача. 
Стандард СРПС ЕН 124 прописује да решетке морају задовољити критеријуме 
носивости, закључавања и безбедности, које решетке које ми нудимо у 
потпуности испуњавају. 
Решетке са висином рама 80 mm, које ми нудимо исте су функционалности као и 
решетке са висином рама од 100 mm које су израђене према истом стандарду. 
Приликом бетонирања и асфалтирања решетке висине 80 mm које ми нудимо 
имају савршено задовољавајућу површину за пријањање материјала и већ 
годинама се успешно уграђују и користе, не само у Србији, већ и широм Европске 
уније." 
 
Одговор:   
  
Наручилац остаје при захтеву који је постављен у конкурсној документацији у 
оквиру позиција 1. и 2, а који се односи на висину рама од мин. 100 mm. Наведени 
захтев није био дефинисан у поступцима јавних набавки 70/2018 и 127/2018, а по 
уговору који је Наручилац закључио са изабраним понуђачем по спроведеном 
поступку 127/2018 испоручиване су сливничке решетке 400x400 са рамом висине 
100 mm. Наведени захтев је дефинисан у поступку јавне набавке 63/2019.  
Приликом бетонирања и асфалтирања потребна је што већа површина за 
пријањање материјала и из тог разлога Наручилац је одредио наведени захтев.     
 


