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Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон о јавним набавкама/ЗЈН) Комисија за јавну 

набавку – Набавка техничких гасова, бр. ЈН 1.2.5 у законском року објављује, свим 

заинтересованим лицима, 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације 

 

Питање 1: 
Поводом конкурсне документације за јавну набавку 1.2.5. чији је пред услуге пуњења гоца гасом, 

електричарске услуге за инсталацију гасова, прављења кућице за смештај боца за гас, сервисирање 

ICP MS; као и прикључивање гасова са монтажом вентила, морамо да Вам се обратимо и укажемо 

на следеће нејасноће које имамо у погледу исте, а везане су за поједине партије, зј. Партију 1 – 

пуњење боца са гасом и Партију 5 – прикључивање гасова са монтажом вентила. 

 

- у вези Партије 1 скрећемо пажњу да у колони предвиђеној за спецификацију поред типа 

боица није наведен квалитет гаса који би Наручиоцу био потребан 

- У вези Партије 5 наже дилеме су следеће: 

• позиције 1 и 2 – за коју чистоћу гасова су тражени другостепени регулатори 

• позиција 3 – од којих елемената се састоји колектор, односно да ли су то растеретни, 

колекторски, редуцир или сигурносни вентил 

• позиција 4 – на који тип првостепеног панела хелијума се поставља флексибилна веза 

• позиција 5 – за који гас је флексибилна веза и да ли може прохромска флексибилна 

веза 6x1 

• да ли су потребни атести за цеви и сертификати за регулаторе и колектор 

Одговор Наручиоца: 

За партију 1 – квалитет чистоће би требао да буде 99,995%, те ће сходно томе Наручилац 

изменити конкурсну документацију. 

За партију 5: 

- позиције 1 и 2 - чистоћа гасова је 99,995%, те ће у том делу конкурсна 

документација бити измењена; 

- позиција 3 - Колектор на себи има три запорна вентила и повезује се на постојећу 

првостепену редукцију. Првостепене редукције су производње Techocryuo. 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију 

- позиција 4 - Флексибилне везе су за Аргон (4 ком), хелијум (1 ком) 



 

 

- позиција 5 - флексибилна веза између колектора и првостепене редукције је за 

аргон. Наручилац не инсистира да материјалу (да ли је прохоромска или не), 

али материјал мора да издржи притисак од најмање 200 бара 

- наручилац не захтева атесте за цеви и сертификате за регулаторе и колектор 

Питање 2: 
Поводом конкурсне документације за јавну набавку 1.2.5. чији је пред услуге пуњења гоца гасом, 

електричарске услуге за инсталацију гасова, прављења кућице за смештај боца за гас, сервисирање 

ICP MS; као и прикључивање гасова са монтажом вентила, морамо Вам се обратити са још једним 

захтевом за појашњење, имајући у виду да у вези Партије 5 и у оквиру ње позиције 9 имамо још 

једно питање 

Дакле, Партија 5 позиција 9 се односи на монтажу гасне инсталација са измештањем постојећих 

провостепених панела напоље и потрошним материјалом потребним за монтажу. Наше питање, а у 

вези наведеног је следеће: 

- о којим се постојећим првостепеним панелима ради и да ли се они односе само на хелијум и 

аргон? 

 

Одговор Наручиоца: 
У складу са претходно датим одговором, првостепени панели су производње Techocryo, а 

односе се само на хелијум и аргон. 

Комисија за јавну набавку 

 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 


