ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број:5.2-31574
Дана:23.10.2014.

Предмет: Одговор на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште
(maila) дана 20.10.2014. за јавну набавку велике вредности услуга –услуга сервиса пумпних
агрегата ЈНВВ 22/14-С.
Дана 20.10.2014. у 15,36 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште
питања везана за јавну набавку велике вредности услуга – услуга сервиса пумпних агрегата
ЈНВВ 22/14-С обликованог у две партије. Наручилац је првог наредног радног дана
21.10.2014. године у 8,49 часова електронским путем потврдио пријем питања.
Питања гласе:
,,
1. U vezi konkursne dokumentacije javne nabavke br. 22/14-S,molimo Vas da za partiju
jedan objavite serijske brojeve predmetnih KSB pumpnih agregata.
2. U partiji broj dva konkursne dokumentacije javne nabavke br. 22/14-S, među dodatnim
uslovima kadrovskih kapaciteta traženo je posedovanje elektrotehničkih licenci 350,352 i
450. Imalac licence 350 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i
srednjeg napona),može obavljati sve poslove projektovanja koje su date i imaocima licence
352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika,merenja i
regulacija),a sve u smislu odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije
br. 1493/1-3 od 02.07.2012. godine sa izmenama i dopunama.
Molimo Vas da izbacite licencu 352 iz dodatnih uslova kako bi ste otklonile nejasnoće i
dvosmilice vezane za dokaze o posedovanju licenci.
3. U partiji broj dva konkursne dokumentacije javne nabavke br. 22/14-S, pod tačkom 17 traži
se proširenje postojećeg aplikativnog softvera na računaru što dovodi u neravnopravan
položaj ponuđače osim onog lica čiji je softver instaliran. Predlažemo da uklonite tu stavku
kako bi ponuđači mogli ravnopravno da podnesu ponude.,,
Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.
124/2012), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена питања:
1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију везану за Партију 1 и објавити
серијске бројеве предметних КСБ пумпних агрегата.
2. Из додатних услова везаних за кадровски капацитет у партији 2 избацује се
поседовање лиценце 352. У складу са наведеним, Наручилац ће у том делу изменити
конкурсну документацију.
3. Из техничке спецификације везане за Партију 2 избацује се тачка 17 повезана са
трансформаторском станицом ,,ГЦ 1,, која гласи: ,,Проширење постојећег
апликативног софтвера на рачунару, који се налази у командно-контролном центру,
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за прикупљање параметара са анализатора мреже,,. У складу са наведеним,
Наручилац ће у том делу изменити конкурсну документацију.
У складу са напред наведеним, Наручилац ће изменити конкурсну документацију и
продужити рок за достављање понуда. Измењена конкурсна документације биће доступна
сваком заинтересованом лицу на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке
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