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Број: 5.2.- 7060                                                                     
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Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 11.03.2016.  u  14,23 ч , за јавну набавку велике вредности у отвореном 

поступку – 02/16-С Набавка водомера са проширењем система за даљинско очитавање 

водомера. 

Дана 11.03.2016.  u  14,23 ч потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку велике вредности у отвореном 

поступку – 02/16-С Набавка водомера са проширењем система за даљинско очитавање 

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. Потребно је да понуђени кућни водомер задовољава тражене техничке 

карактеристике  из конкурсне документације  . 

 

2. Минерално стакло је тражено због његових физичких својстава .  

Потребно је да понуђени кућни водомер задовољава тражене техничке карактеристике  

из конкурсне документације  . 

Наручилац није обавезан пратити коме су издата  Уверења о одобрењу типа мерила 

Дирекције за мере и драгоцене метале . Наручилац ће по запримању понуда прегледати 

усклађеност и рок важења одобрења у пристиглим понудама, те ће разматрати само оне 

понуде које садрже Уверења о одобрењу типа мерила Дирекције за мере и драгоцене 
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метале . 

На даље наручилац кроз избор техничких решења жели надограђивати своју водоводну  

мрежу, а све како би умањио губитке и трошкове одржавања мреже. Наручилац не жели 

онемогућавати понуђаче да учествују у предметном поступку , али исто тако не жели ни 

заустављати технички развој неоправданим спуштањем критеријума који битно утичу на 

квалитет у пословању Наручиоца. 

Наручилац захтева да понуђена опрема буде компатибилна са постојећим системом 

даљинског очитавања. Потребно је да  понуђена опрема задовољава захтеване техничке 

карактеристике из конкурсне документације.  

 

3. Наручилац није обавезан пратити коме су издата  Уверења о одобрењу типа мерила 

Дирекције за мере и драгоцене метале . Наручилац ће по запримању понуда 

прегледати усклађеност и рок важења одобрења у пристиглим понудама, те ће 

разматрати само оне понуде које садрже Уверења о одобрењу типа мерила Дирекције 

за мере и драгоцене метале . 
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