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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. „У вези са јавном набавком мале вредности број 185/13 чији је предмет набавка 

мерних инструмената  обраћам Вам се са следећим питањима, односно захтевом за 

додатним информацијама за позицију 23. Према информацији произвођача ово је 

стари тип сонде и да би била дата одговарајућа понуда актуелног уређаја неопходно 

је да се достави детаљна техничка спецификација“? 

 

 

2. „За позиције бр. 7. и 44.: Наведене ставке тендерског захтева нису дефинисане: 

- FED panel sa Ehernet modulom- ne znamo tip modula, za FST ili CoDeSys 

програмски језик; 

- IO48 modul analognih ulaza – не знамо тачан тип улаза ни врсту конекције. 

3. За позиције 14, 15, 16  тендерске документације Произвођач уз сонде нуди (за сваку 

ставку посебно): 

- Прикључну кутију NAA-101 bez OPV заштите за хидростатичко мерило, Nivelco 

- Монтажни прибор NAA-209, Nivelco 

- Заштиту пренапонску OPV22/23, Nivelco 

          Да ли треба укључити испоруку овог додатног прибора уз сваку ставку или понудити    

          Само тражене сонде? 

 

 

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 23: на сајту www.ksr-

kuebler.com/website/dyndata/1003E.pdf смо пронашли  и даље у понуди сонду са 

истом ознаком.. Дужина сонде је 1800 mm 

 

 

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

http://www.ksr-kuebler.com/website/dyndata/1003E.pdf
http://www.ksr-kuebler.com/website/dyndata/1003E.pdf
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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. 

 

3. Не треба нудити додатну опрему и монтажни прибор. 

 

 

 С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Наслову 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

 

 

 


