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Предмет: Одговор на питања  потенцијалног понуђача упућена  путем електронске поште 

(maila)  дана 30.01.2015. за јавну набавку мале вредности услуга – услуга сервиса, поправке 

и испитивања дизалица у објектима предузећа ЈНМВ 61/14. 

 

  

Дана 30.01.2015. у 08,48 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања везана за јавну набавку мале вредности услуга – услуга сервиса, поправке и 

испитивања дизалица у објектима предузећа ЈНМВ 61/14. Наручилац је дана 30.01.2015. 

године у 8,58 часова електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питања гласе: 

 
za JN MV 61/14 imamo veoma malo detalja kako bi mogli da formiramo ponudu.Vi ste naveli 

globalno šta bi trebalo da se uradi. 

Mi bismo postavili Vama sledeća pitanja: 

- tražite zamenu sajle a da bi mogli da ponudimo moramo znati dužinu sajle , odnosno visinu 

dizanja 

kao i prečnik sajle 

- tražite da ponudimo prekidače a niste naveli šta podrazumevate pod prekidačima.Na dizalici 

postoje upravljačka tastatura u sklopu nje postoje prekidači, postoje i prekidači koji su u funkciji 

krajnjih isključivača itd. 

- tražite da ponudimo zamenu kablova.Kojih ?Upravljačkih, energetskih ? 

 Da bi ih ponudili moramo znati raspone mostnih dizalica dužinu translatornog pomeranja (ako 

želite da menjate napojne kablove). 

- tražite da za svaku dizalicu ponudimo viklovanje motora.Kojih motora ? Na dizalicama ih ima 

raznih . 

Dali su svi motori na Vašim dizalicama pregoreli kada tražite viklovanje ? 

Isto se odnosi i na zamenu ležajeva ? 

Niste u specifikaciji potrebnih usluga naveli zamenu delova dizalica koje se veoma često menjaju 

prikom njihove eksplatacije: vodilice, obloge kočnica zamena ili njihovo podešavanje, osigurači, 

kuke itd. 

Smatrate li da pregled dizalica potencijalnih potencijalnih ponuđača bio poželjan, ili stojite pri 

tome da se ponude daju isključivo po Vašem zahtevu? 

 

 

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

124/2012), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена питања: 
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Прихватају се констатације из питања потенцијалног понуђача од 30.01.2015 а за предметну 

јавну набавку. 

 

С тим у вези биће измењена техничка спецификација на следећи начин: 

 

-Код "Замене лежајева" специфициране су три групе лежајева за замену: на бубњу за 

сајлу,на електро моторима за хоризонтално и вертикално кретање.  

 

-Код "Замене прекидача" специфициране су две групе прекидача за замену по потреби:у 

управљачкој тастаури и оних који су у функцији  крајњих искључивача 

 

-Код позиције "Викловање" убачена су два типа електро мотора дизалица за викловање по 

потреби: за хоризонтално кретање и за вертикално кретање. 

 

Потенцијални понуђач је поставио и питање да ли су нам сви електро мотори на дизалицама 

прегорели  кад тражимо викловање одговор је: Наравно да нису, позиција "Викловање"  

наведена је у техничкој  спецификацији превентивно, у случају потребе за таквом врстом 

радова.  

 

-Што се тиче каблова, ради се о замени по потреби управљачких каблова који су саставни 

део склопа дизалица.Замена управљачких каблова је дата на начин као и замена сајли, по 

дужном метру (м'). 

 

Став Наручиоца је да потенцијални понуђач (сервисер дизалица) према наведеном 

типу и произвођачу, треба да препозна карактеристике дизалице. 
 

Прихвата се предлог потенцијалног понуђача да се организује теренски увид у дизалице 

које су предмет јавне набавке. Дизалице које су предмет јавне набавке се налазе у Сектору 

Водовод и у Сектору Канализација, тако да је теренском увиду, поред члана Комисије, 

неопходно присуство и представника наведених Сектора. Представник Комисије за 

организовање теренског увида у дизалице које су предмет јавне набавке је Ђорђе 

Везилић,инг,инжењер у Служби МООВ.Захтев за увид у дизалице потребно је најавити 

Ђорђу Везилићу најмање 24 сата пре изласка на терен на телефон: 021/ 487 06 49. 

У измени предметне Техничке спецификације а код Техничкх услова додаје се и обавеза 

потенцијалног сервисера дизалица да поседује санитарни преглед за своје раднике а због 

потенцијалних радова и на објектима водоснабдевања. 

 

У складу са напред наведеним, Наручилац ће изменити конкурсну документацију и 

продужити рок за достављање понуда. Измењена конкурсна документације биће доступна 

сваком заинтересованом лицу на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 С поштовањем 

 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                                Комисија за јавне набавке 

      

 

 


