
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  ПИБ 100237118 АИК БАНКА 105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Број:5.2- 13770                   

Дана:25.05.2015.                      

      

 

Предмет: Одговор на питање-појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (maila)  дана 22.05.2015. за јавну набавку велике вредности у отвореном 

поступку – Извођење радова на доградњи и реконструкцији погона за основно хлорисање на 

ППДВ „Штранд“ у Новом Саду,са набавком и уградњом материјала, број 02-И/2015. 

 

  

Дана 22.05.2014. потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питање- 

појашњење везан за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку – Извођење 

радова на доградњи и реконструкцији погона за основно хлорисање на ППДВ „Штранд“ у 

Новом Саду,са набавком и уградњом материјала, број 02-И/2015. Наручилац је 

електронским путем потврдио пријем питања-појашњења. 

 

Питање-појашњење гласи: 

 

Питање 1: 

2. ТЕХНОЛОШКИ-МАШИНСКИ ДЕО 

Ставка 1. У вашем захтеву сте дефинисали потребне техничке параметре: 

„Постројење садржи следећу опрему: 

- Сатураторе соли укупног капацитета 3000 кг 

- Електролизере укупног капацитета 8000 г/х 

- Омекшиваче воде капацитета 100 м 3x1 n са резервоаром омекшане воде 

капацитета 7,5л 

- Резервоаре за произведени раствор укупне запремине 2000 л 

- Пумпе за засићени раствор соли и омекшану воду са припадајућим цевима 

разводом и вентилима 

- Енергетски блок за укупно инсталисану снагу од 48 KW са исправљачима 220/27 

V 

 

Питање: Да ли је прихватљиво да се понуди постројење бољих карактеристика од траженог 

које задовољава све тражене параметре за хлорисање са мањом потрошњом енергије – KW? 

 

Питање 2: 

Ставка 8.1. У вашем захтеву тражите да детектори водоника буду постављени на плафону 

магацина,а вентилатори на јужном зиду... 

 

Питање: Да ли је прихватљиво да се понуди напреднији систем детекције и разређивања 

водоника интегрисан у самом уређају? 

 

Питање 3: 

Ставка 8.2.Врећа за со... 

 



 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  21000 Нови Сад Масарикова 17 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Питање:Молимо да се дозволи могућност испоруке врећа са сољу другачијих димензија од 

тражене,обзиром да су наведене димензије својствене само једном произвођачу и да сви 

други произвођачи имају вреће различитих димензија? 

 

Питање 4: 

Позиција 7.5.,7.6.,7.8. SCADA систем... 

 

Питање:Наведени SCADA систем представља стари систем комуникације,да ли је 

прихватљиво да се понуди опрема са напреднијим системом бољих могућности и 

карактеристика за даљинску комуникацију (могућност очитавања путем PC-а,мобилног 

телефона,таблета итд.)? 

 

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

124/2012), Наручилац даје у законском року одговоре на постављено питање-појашњење: 

 

 

ПОШТОВАНИ, 
 

По  достављеном захтеву  за додатна појашњења извршићемо измене и допуне 

конкурсне документације и продужити рок за доставу понуда , како би понуђачи 

могли да припреме своје понуде у складу са извршеним изменама конкурсне 

документације. 

 

 

 

 

 

 

 

 С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      

 

 


