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Број:5.2- 18273                                                      

Дана:28.06.2013.                              

          

 
 Предмет: Одговор на питање потенијалоног понуђача упућеног путем електронске 

поште (маila) дана 27.06.2013. године за јавну набавку велике вредности водомера и 

резервних делова за водомере обликоване у две партије  у отвореном поступку јавне 

набавке број 10/13-С 

 

 Поштовани, 

 

Дана 27.06.2013. године у 12,58 часова упутили сте нам путем електронске поште питања 

везана за јавну набавку велике вредности водомера и резервних делова за водомере 

обликоване у две партије  у отвореном поступку јавне набавке број 10/13-С. 

 

Питања се односе на партију 2 и гласе: 

 

,, 

1. Да ли уз кућне водомере одређеног пречника испоручујемо и комплете холендера 

и заптивача? 

2. На који начин комисија за јавне набавке наручиоца и понуђачи приликом 

отварања понуда могу да провере техничко технолошке карактеристике 

понуђених водомера (Q min), имајући у виду да није обавезно доставити важеће 

Решење о одобрењу типа мерила, ни број тог решења, нити је потребно у понуди 

навести службену ознаку водомера?,, 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 

124/2012), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

1. Не, уз кућне водомере одређеног пречника не испоручујете и комплете холендера и 

заптивача. 

2. Сходно члану 104 став 1 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012) су 

одређени обавезни подаци које Комисија за јавне набавке Наручиоца уписује у 

Записник о отварању понуда. Ставом 2 истог члана, представник понуђача који 

учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда 

изврши увид само у податке из понуде који се уносе у записник о отварању 

понуда. Ставом 4 истог члана је одређено да приликом отварања понуда, Наручилац 

не може да врши стручну оцену понуде. Из наведеног произилази да  Наручилац  

неће вршити проверу техничко технолошких карактеристика понуђених водомера (Q 

min) на јавном отварању понуда нити ће то моћи да раде понуђачи, већ ће Наручилац 

све провере вршити у фази стручне оцене понуда, а пре примене критеријума 

,,економски најповољнија понуда,,. Понуђачи ће моћи да врше увид у документацију 

о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора или 

одлуке о обустави поступка сходно одредбама члана 110 Закона о јавним набавкама 

(Сл.Гласник РС бр. 124/2012). 
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Одредбама члана 79.став 4 Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да наведе 

у конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  

С обзиром да наручилац није у својој конкурсној документацији предвидео да 

понуђачи у Обрасцу број 3/2- Обрасцу понуде, поред назива произвођача водомера 

које нуде, упишу и број Решења о одобрењу типа мерила и службену ознаку 

водомера, Наручилац ће извршити измену наведеног обрасца, односно измену 

конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда. 

 

 

 

 

 

 С поштовањем 

 

         ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

                                   Комисија за јавне набавке 

       


