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Број:5.2.-34255 

Дана:   04.12.2013.                                                                             

                                                                      

                                                               

  

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 02.12.2013. и дана 03.12.2013. године за јавну набавку мале вредности добара – 

набавка мерних инструмената број 185/13. 

 

 Поштовани, 

 

Дана 02.12.2013. и дана 03.12.2013. године упутили сте нам путем електронске поште 

питања везана за јавну набавку мале вредности добара – набавка мерних инструмената број 

185/13. 

 

Питања гласе: 

 

1. „За позиције из тендера од бр. 25-36 потребна су додатна појашњења и то:  Pn – 

називни притисак,  Un – називни напон, као и тип-изведба мерача протока“? 

 

2. „За позиције бр:1,3,23,41 које фирме заступају тражене произвођаче у Србији“? 

 

 

3. „За позиције бр. 37 и 39 потребна су додатна појашњења које исто нису 

дефинисане“? 

 

4. „Молим појашњење позиције бр. 7. и 44.“ 

 

 

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

124/2012), достављамо Вам у законском року одговор на постављена питања: 

 

1. За позиције из тендера од 25-36 називни притисак Pn-10 bara; Un – 230 V AC i 

монтажа на цев прирубницама. 

 

2. За позиције 1 и 3: инструменте смо добили од добављача који је у том тренутку имао 

уговор са ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, а ми смо их пронашли у каталогу 

„CONRAD“. 

За позицију 23: сонде смо добијали у претходном периоду од „Indas-a“ Нови Сад а ко 

је генерални заступник не знамо. 

За позицију 41: заступник за „GEMU“ је фирма „EUROCONS“ из Вршца (http://www. 

eurocons.rs). 

 

3. За позицију 37: у упутству на страни 9 (девет) дат је тачан пример ознаке и 

подразумеваних, фабричких подешавања за OREDER CODE 28 14 663. У првом реду 

упутства на деветој страни се каже да ако није коректно дат број онда се испоручује 

као фабрички подешен ( If incorrect or no customer order information is given, the 

http://www/
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standard configuration is delivered (shown as an example in the ordering key) и после се 

приказује order code са примером за 28 14 663. Значи, довољан је само  OREDER 

CODE за наручивање. 

За позицију 39: иста прича у потпуности. На страни 3 дати су подаци за наручивање 

и тачно се види шта подразумева OREDER CODE 28 64 383 (између осталог и то да 

корисник сам конфигурише претварач путем DIP свича 1 и 2). 

 

4. За позицију 7 – треба да буде ethernet modul 533533 

За позицију 44 – тачна ознака је E.IPC „FESTO“ IO-48 број за наручивање (part 

number) је 170433. То је AD modul са 4 аналогна улаза, резолуције 12 bit/10ms, merni 

opseg od 0/4 – 20 mA. 

 

 

 С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Наслову 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

 

 

 


