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Текст захтева Одговор - појашњење

У документацији за јавну набавку Референтни број 1-
Д/2023, за партију 2. Полиетиленске цеви, у обрасцу 
Техничка спецификација, наводи се да се уз понуду 
прилаже Извештај о испитивању издат од стране 
акредитоване лабораторије према ИСО/ИЕЦ 17025 или 
одговарајуће, са доказом о испуњеним стандардима 
СРПС ЕН 12201-1 и СРПС ЕН 12201-2:2014, где је 
наведено да је потребно доставити извештај о 
својствима цеви при савијању према СРПС ЕН 178:2012 
или одговарајући.

У техничкој спецификацији позивате се на стандарде 
СРПС ЕН 12201-1:2012 и СРПС ЕН 12201-2:2014 који се 
неспорно односе на квалитет понуђених добара, а на 
основу захтеваних стандарда тражите и Извештаје о 
испитивању добара са методама који нису део 
захтеваних стандарда нити се као такви у том смислу 
могу захтевати. 

Конкретно, захтевани Извештај о својствима цеви при 
савијању према СРПС ЕН ИСО 178:2012 или 
одговарајуће нису део стандарда СРПС ЕН 12201-
1:2012, СРПС ЕН 12201-2:2014, нити представљају 
захтеве стандарда СРПС ЕН 12201-1:2012, СРПС ЕН 
12201-2:2014 који се односе на понуђена добра. Од 
произвођача се не може тражити да квалитет својих 
производа које израђује у складу са важећим 
стандардима доказује преко извештаја који садрже 
методе које ти стандарди не захтевају.

С обзиром да сте кроз техничку спецификацију 
одредили управо услов да се техничка усаглашеност 

Тражена измена је спроведена и Извештај о својствима 
цеви при савијању према СРПС ЕН ИСО 178:2012 је 
избачен из спецификације

тј. биће измењена техничка документација за наведену 
партију
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понуђених добара доказује преко методе која није у 
складу са важећим стандардом СРПС ЕН 12201-1:2012, 
СРПС ЕН 12201-2:2014 овим путем захтевамо од Вас да 
измените конкурсну документацију за партију 2. ПЕ 
цеви, путем измене техничке спецификације и да 
захтевани Извештај о својствима цеви при савијању 
према СРПС ЕН ИСО 178:2012 који није у складу са 
наведеним стандардима избаците из техничке 
спецификације и захтевате само методе које су 
предвиђене важећим стандардима.


