
КЈП „Елан“ Косјерић 

Ул. Николе Тесле бр.1 

Косјерић 

Број: 04-07/17 

Дана 14.06.2017. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

На основу члана 63. став 3 Закона о јавним набавкама, Наручилац одговара на 

постављена питања примљена мејлом дана 13.06.2017. године а поводом јавне набавке 

вертикалне потапајуће пумпе за бушотине за црпљење пијаће воде, број ЈН 04/2017. 

 

ПИТАЊА: 
 

1. Да ле је прихватљиво да се испоручи потапајући елетромотор снаге Р2 = 45kW 

(мотор снаге Р2 = 42Kw би радио са врло мало резерве у снази? Има и једна 

нелогичност за Q = 80m3/h и H=139m хидрауличка снага потребна на вратилу 

пумпе са степеном корисности 77% износи 39,35 Kw што је више од max снаге 

дефинисане тендерском документацијом. Молимо вас да ову нашу примедбу 

уважите и извршите потребне корекције у техничкој спецификацији.  

2. Зашто је битна max дужина пумпног агрегата обзиром да је у питању потапајућа 

бунарска пумпа? 

3. Зашто је битна max маса пумпног агрегата (да ли је 270 кг или 280 кг нпр.) гледано 

са становишта механичког оптерећења? 

 

 

 

ОДГОВОР: 
 

ПИТАЊЕ БР. 1: Наручилац је сачинио техничку спецификацију према својим потребама и на 

основу техничких карактеристика пумпног агрегата, којег има у експлоатацији већ дуже 

времена, и за чији рад су везана позитивна искуства. 

Пумпни агрегат који је предмет ове набавке намењен је да служи као резерва већ постојећем, 

који је монтиран и налази се у експлоатацији. 

Нема разлога за већом снагом мотора јер тражене хидрауличке карактеристике пумпе не 

захтевају већу снагу електромотора од 42 KW. Већа снага мотора би беспотребно узроковала 

већу потрошњу електричне енергије и утицала на веће оптерећење већ монтиране 

електроинсталације. 

Из наведених разлога наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације и 

конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ БР. 2: У принципу максимална дужина пумпног агрегата не мора бити тачно 

дефинисана када је у питању потапајућа бунарска пумпа. Обзиром да је у нашем случају 

ограничен простор у коме се обавља монтажа пумпе, то је њена укупна дужина (а самим тим 

и тежина) за нас значајна карактеристика. Изабрана укупна дужина пумпног агрегата до 

максимум 2600 mm је утврђена на основу доступних података произвођача пумпи, као 

довољна за пумпни агрегат тражених хидрауличких перформанси. 

Из наведених разлога наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације и 

конкурсне документације. 



 

 

ПИТАЊЕ БР. 3: Максимална тежина пумпног агрегата, гледано хипотепички са аспекта 

његовог функционисања није битна. У нашем случају располажемо алатима за монтажу 

пумпног агрегата, који имају ограничења у погледу тежине којом могу манипулисати. 

Поред тога, у погледу одређивања максималне тежине пумпног агрегата, руководили смо се 

чињеницом да је практично да пумпни агрегат буде што је могуће лакши са аспекта његовог 

транспорта, манипулације и саме монтаже и демонтаже. Тежина пумпног агрегата до 

максимум 270 кг је утвђена на основу доступних података произвођача пумпи као довољна за 

агрегат тражених хидрауличких перформанси. 

Из наведених разлога наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације и 

конкурсне документације. 

 

 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

          

 


