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Број:5.2-34902     

Дана: 29.12.2017.           

      

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућеног путем 

електронске поште (е-maila) дана 27.12.2017. године за јавну набавку мале вредности добара 

– Набавка и пуштање у рад опреме за даљинско праћење параметара трафо станица, 

број јнмв 86/17. 

  

Дана 27.12.2017. у 09:19 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку мале вредности добара – Набавка и пуштање у рад 

опреме за даљинско праћење параметара трафо станица, број јнмв 86/17. Наручилац је 

дана 27.12.2017. године у 10,19 часова електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање од 27.12.2017. године 

 

Poštovani, 

obraćamo vam se, kao potencijalni ponudilac, sa Zahtevom za pojašnjenjima u vezi pripremanja 

ponude za javnu nabavku male vrednosti br.86/17. 

 

U vašem odgovoru Broj :5.2-34332 od 25.12.2017.god. 

 

Na odgovor broj 3 za JN 86/17 gde navodite da ponudjac ima minimum jednog 

zaposlenog/radno angazovano lice za rad u aktuelnoj verziji Zenon SCADA softvera, da li to 

podrazumeva da ponudjac treba da ima minimum jednog zaposlenog/radno angazovano lice 

za rad u verziji V.7.50 i V.7.60 ili samo u jednoj od ove dve (posto su obe aktuelne). 

 

Molim Vas da nam u skladu sa članom 20, stav 6 ZJN potvrdite prijem ovog pitanja, odnosno, 

elektronske pošte (e-mail ). 
 

 

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 одговор на постављена 

питања. 

 

Одговор: 

 

Као што је дато у спецификацији набавке (рб. 5.3), односи се на програмски  пакет тренутне 

актуелне верзије Инвеститора. Тренутна актуелна верзија је V 7.2. 

Прихватљиво је да понуђач има минимално једно запослено/радно ангажовано лице 

оспособљено за рад у тој верзији или новијој (на тржишту су актуелне верзије произвођача 

V 7.50 / V 7.60). 

 

С поштовањем,                                                  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке  

    


