
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.-8110 

Датум:  30.03.2017. 

  

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  

Комисија за јавну  набавку у  отвореном поступку  – набавка цевног материјала пречника Ø 

600mm, за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта 

„Петроварадинска ада“ преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду бр. 03-И/2016, 

образована Решењем број 5.2-32234/1 дана 26.12.2016. и измењеним решењем бр. 5.2.-

5225/07.03.2017. године по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних 

набавки, интернет страници наручиоца и Сл. Гласник РС дана 08.03.2017. године у року 

предвиђеном за подношење понуда врши: 

 

ТРЕЋУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ  

ПОСТУПКУ  ЈН. БР. 03-И/2016 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике  вредности -  набавка цевног 

материјала пречника Ø 600mm, за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове 

воде, са изворишта „Петроварадинска ада“ преко новог друмско-железничког моста у Новом 

Саду бр. 03-И/2016,  се мења на следећи начин: 

Конкурсна документације се мења у делу техничке спецификације предмета набавке која сада 

гласи: 

  

 Дуктилне цеви по стандарду ISO 2531; EN545:2010;  

Дебљина зида цеви у складу са класом Ц 40 

Спољна заштита 200gr/m2 цинка + битумен или epoxy по стандарду ISO 8179. 

Унутрашња заштита цементни малтер по стандарду ISO 4179. 

Спој са TYTON гумом и сегментима за закључавање ради сигурности споја против извлачења 

(као BLS ili SK TYPE) или одговарајуће. 

Дужина цеви минимално L= 6 metara. 

Називни притисак за пројектовани цевовод Pn=10 bara. 

 

У складу са трећом изменом, измењен је образац бр.4 Образац структуре цене и Образац 

техничке спецификације.  

Све наведене измене се налазе у Трећој измењеној конкурсној документацији и Понуђачи су 

дужни да своју Понуду доставе на Обрасцима Треће измењене конкурсне документације. Рок 

за подношење понуда се мења и сада гласи до 10.04.2017. 

 

 

ЈКП Водовод и канализација 

                                                     Комисија за јавне набавке 


