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Број:5.2.-31508       

Дана:18.11.2015.        

 

Предмет: Одговор на питањa-појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (maila)  дана 16.11.2015. за јавну набавку мале вредности добара  – 

Набавка црева високог притиска, млазница и редукција, број 45/15. 

 

  

Дана 16.11.2015. у 10,04 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку мале вредности добара  – Набавка црева високог притиска, 

млазница и редукција, број 45/15. Наручилац је дана 16.11.2015. у 13,25 часова 

електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање у 10,04 часова: 

 

„Поштована, 

Молим за појашњење за позицију 6 из Ваше измењене спецификације: 

 

Р.Б. Опис Питање 

6. Млазнице за испирање 

канализационих  

прикључака и сливничких сифона 

  

1/2”F Ø x L (mm) 48x60   

Тежина (gr)  330   

Угао дизне 15°   

Бр. И врста уложака 6xM6   

Max. притисак (bar)  300   

Проток (lt/min) 40-170   

Радни пречник (mm) 60-200   

Каталошки број 5528.06   

w/керамички улошци 5528.06C  

 

 

1/2”F Ø x L (mm) 35x60  

Тежина (gr)  0.3 

Угао дизне 90/20  

Бр. И врста уложака M4  

Max. притисак (bar)  275  

Проток (lt/min) 40-170   

Радни пречник (mm) 50-150  

Каталошки број 75510.14R 

Коју млазницу понудити од две које 

тражите у спецификацији? 

 

Да ли понудити јефтинију млазницу? 
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Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

 

 

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

измениће техничку спецификацију и Образац структуре цене у конкурсној 

документацији и продужити рок за достављање понуда. Обавештење о трећој измени 

конкурсне документације са трећом измењеном конкурсном документацијом биће 

доступно сваком заинтересованом лицу на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца. Понуђач подноси понуду на Обрасцима из треће измењене 

конкурсне документације Наручиоца. 

 

 С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      

 

 


