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Број: 5.2.-14821                                                                                       

Дана:  02.06.2014.                                                                                              

                                                                                                                              

  

  

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila) и путем факса дана  29.05.2014. године за јавну набавку мале вредности добара – 

набавка хидроинструмената (манометри,сигурносни вентили и др.)  број 21/14. 

 

  

Поштовани, 

 

Дана 29.05.2014.  године упутили сте нам путем електронске поште и путем факса ( дел 

бр.5.2.-14545) питања везана за јавну набавку мале вредности добара набавка 

хидроинструмената  (манометри,сигурносни вентили и др.)  број 21/14. Наручилац је дана 

29.05.2014.год у 11:31  потврдио електронским путем пријем е-maila. 

 

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

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

 

 

 Питања и одговори гласе: 

  

У обрасцу Техничке спецификације Предмет јавне набавке : Набавка хидроинструмената 

(манометри,сигурносни вентили и др.)   

 

1.Редни број 1, манометар 0/10 0/16 бар. 
 *Који се пречник и прикључак захтев? 

Одговор: 

- Пречник манометра Ф100мм. 

- Прикључак ½''. 

*Шта значи 0/10 0/16 бар. 

Одговор: 

-0/10 бар или 0/16 бар ( било који од та два, зато што постоји од -1 до 10 бара, а тај нам није 

потребан). 

 

2.Редни број 4, манометар Фесто ¼ 0-10 барa  МА50-10 ¼''. 
*Да ли може да се понуди манометар пречника кућишта Ф63 ? 

Одговор: 

-Кућиште мора да буде до Ф50мм чеони манометар (да прикључак није са стране већ испод 

манометра). 

 

3.Редни број 7, манометар 200 ½'' 0-10 . 

*Да ли може да се понуди манометар пречника кућишта Ф250? 

Одговор: 

-Може да буде пречник кућишта Ф250мм. 
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4.Редни број 9,10 и 11 Сигурносни вентили. 
*Који је PN и да ли су вентили са опругом или тегом? 

Одговори: 

-PN је 10 или 16. 

- Сигурносни вентили под ставком 9 и 10 су са опругом, а сигурносни вентил под ставком 11 

са тегом. 

 

5.Редни број 11 сигурносни вентил са хидрофорских посуда 40. 
*Шта значи 40? 

Одговор: 

- То значи DN 40 ( прирубнички спој). 

 

6.Да ли манометри морају бити еталонирани у акредитованој лабараторији? 

Одговор: 

-Манометри морају бити еталонирани у акредитованој лабараторији. 

 

7.Да ли вентили морају бити испитани у акредитованој лабараторији? 

Одговор: 

- Вентили морају бити испитани у акредитованој лабараторији. 

 

8.На које притиске отварања морају бити подешени тражени вентили? 

Одговор: 

-Вентили морају бити подешени по потреби, зависно од године производње посуда. 

 

 

Сходно одговорима на постављена питања, Наручилац ће извршити измену и допуну 

Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара – набавка 

хидроинструмената (манометри,сигурносни вентили и др.)  број 21/14 и продужити рок за 

достављање понуда. 

 

 

 С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

                                                                                                

 

 

 


