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Број:5.2.-34682 

Дана:   05.12.2013.                                                                           

                                                                      

  

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 04.12.2013. године за јавну набавку мале вредности добара – набавка мерних 

инструмената број 185/13. 

 

 Поштовани, 

 

Дана 04.12.2013.  године упутили сте нам путем електронске поште питања везана за јавну 

набавку мале вредности добара – набавка мерних инструмената број 185/13. 

 

Питања гласе: 

 

 

1. „Молимо Вас за информацију да ли је по конкурсној документацији за ЈН мале 

вредности: Набавка мерних инструмената број 185/13 од 29.11.2013. могућа и да ли 

ће бити прихваћена понуда само за одређене позиције из упита или је потребно 

понудити комплетну спецификацију“? 

 

2. За позицију 8-9 потребна су нам следећа појашњења: 

- Напајање 

- Температурни опсег 

- Потребни излазни сигнал 

- Степен механичке заштите 

- Потребан број улаза 

 

3. За позицију 10 потребна су нам следећа појашњења: 

- Напајање 

- Величина дисплеја 

- Са или без релеја, колико релеја 

- Броја улазних канала 

- Степен механичке заштите 

-  

4. За позицију 21 потребна су следећа појашњења: 

- Која је функција мерења сонде (мин, макс) број „стапова“ 

- Дужине сонди 

- Прикључне мере 

- Врсте излазног сигнала 

 

 

5. За позицију 22 потребна су следећа појашњења 

- Која је функција мерења сонде (мин, макс) број стапова 

- Дужине сонди 

- Прикључне мере 
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6. За позицију 24 потребна су следећа појашњења: 

- Мерни опсег уређаја 

- Процесни прикључци 

- Статички притисак 

- Температурни опсег 

- Са или без индикатора 

 

7. За позиције број 25-34 потребна су следећа појашњења: 

-процесни прикључци 

- класа тачности 

-степен механичке заштите 

-компактна или одвојена верзија уређаја (ско је одвојена колика је дужина кабла) 

-минимални и максимални протоци 

- температуре медијума 

-врста медијума 

-да ли је могуће понудити мање пречнике у складу са количином протока 

 

8. За позиције број 37-40 потребна су следећа појашњења: 

- Уллазини/излаз 

- Дозвољену величину грешке 

- Степен заштите 

 

9. За позицију 41 потребна су следећа појашњења: 

- Врста позиционера (singl ili dabl acting) 

- Које врсте опција- електрични прикључци 

                                        -струјни излаз 

 

 

 

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. Потребно је попунити комплетну спецификацију. Само упоређивање и 

оцењивање понуда и датих цена није могуће без комплетне спецификације. 

2. За позиције 8-9: самом ознаком уређаја су дефинисани сви параметри. 

3. За позицију 10: треба нудити основну верзију уређаја. 

4. За позицију 21: 

21.1-детекција нивоа воде у цевоводу – један штап 

21.2- дужина сонди 105 мм 

21.3-процесни прикључак G1/2А 

21.4-релејни-лимит 

           5.    За позицију 22: самом ознаком уређаја су дефинисани сви параметри  

           6.   За позицију 24 нудити само основну верзијуе уређаја без опција. Индикатор није   

                  потребно нудити. Опсег је од  -500 до +500 mbara. 

           7.    За позицију од 25-34: 

                  25.1- процесни прикључак: прирубнички 

                  25.2-класа тачности до 0,5% 

                  25.3-степен заштите – IP -67 

                  25.4-одвојена верзија уређаја, кабел ћемо ми обезбедити 

                  25.5- медијум је вода тако да је температура сигурно већа од 5 степени целзијуса 

                  25.6- није могуће нудити мање пречнике пошто би то изискивало додатне    

                           Трошкове 
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           8.   За позицију 37-40. самом ознаком уређаја су дефинисани сви параметри 

           9.   за позицију 41: Order code за позиционер који ми имамо у фабрици воде је: за    

                 позиционер   1435-000-Z30210 а за travel senzor je Order code 1445-000-ZAT-002 

 С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Наслову 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

 

 

 


