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Број:5.2.- 18212       

Дана:27.02.2015.           

        

 

 

Предмет: Одговор на питање-појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (maila)  дана 06.07.2015 .и 07.07.2015.за јавну набавку услуга у 

отвореном поступку – услуге осигурања број 12/15-С. 

 

  

Дана 06.07.2015. у 11,36 и 07.07.2015. у 10,53 часова потенцијални понуђач је упутио путем 

електронске поште питања - везана за јавну набавку услуга у отвореном поступку – услуге 

осигурања број 12/15-С. Наручилац је дана 06.07.2015. године у 11,52 и 07.07.2015. у 12,53 

часова електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање број 1 од 06.07.2015. у 11,36 часова: 

 

„Поштовани,  

У вези конкурсне документације за осигурање возила – аутоодговорности, молим Вас за 

додатне информације у вези радних возила: 

1. Кипера 1 комад и 

2. Цистерна за пијаћу воду 1 комад 

 

То су возила која се тарифирају по својој носивости и не спадају у радна возила.  

Молим Вас да ми пошаљете податак о намени или носивости за ова два возила“ 

 

Надаље, 

 

Питање број 2 од 07.07.2015. у 10,53 часова: 

 

„Поштовани, 

 

Молим Вас да за возила под редним бројем 

17,20,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,6

0,61,62,63,72,73,136 доставите намену истих, да ли су то возила за поливање или је нека 

друга намена. „ 

 

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. 

 

 

1. Наручилац прихвата приговор потенцијалног понуђача и у складу са истим, 

измениће конкурсну документацију у делу техничке спецификације. Обавештење о 

измени конкурсне документације са измењеном техничком спецификацијом и 

осталим изменама биће доступно сваком заинтересованом лицу на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца. 
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2. Возила под редним бројем 48,49,50 су ровокопачи,на позицији 60 је машина за 

спављење и транспорт бетона-миксер,на позицији 72 је камион са дизалицом 

(краном) за утовар и транспорт терета,на позицији 136 је камион са цистерном за 

чишћење сливника и шахтова,све остале позиције ће бити дефинисане у измењеној 

Техничкој спецификацији,измењене Конкурсне документације. 

На позицији 72 је возило набављено надоградњом 03.03.2014,на позицији 136 је 

возило набављено надоградњом 18.06.2014,а њихове вредности су већ исказане у 

Конкурсној документацији Наручиоца. 

 

 

 

 

 

С поштовањем 

 

                                                                   

    ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                                Комисија за јавне набавке 

      


