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Број: 5.2.- 7490                                                                         

Дана: 17.03.2016.                         

                                                                                                                                                              

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 15.03.2016.  u  9.40 ч  и дана 15.03.2016 у 14.25 ч. за јавну набавку велике  

вредности – набавка опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица у циљу 

оптимизације број 05/16-С. 

 

Дана 15.03.2016.  u  9.40 ч часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку велике  вредности – набавка 

опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица у циљу оптимизације број 05/16-С.  

Наручилац електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање од 15.03.206 у 9.40 гласи: 

 

1. Молимо Вас да нам одговорите на питање: 

Да ли у оквиру ЈКП ,,Водовод и канализација“ Нови Сад,ве’ постоји  инсталисана и уколико 

постоји  да ли је у експлоатацији опрема и софтвер за контролу рада  пумпних станица . 

Ако постоји таква или слицна опрема да ли је могуће у њу извршити увид приликом 

предвиђеног обиласка локација. 

  

Питање од 15.03.2016 ун 14.25 ч гласи : 

1. Молимо вас да нам појасните у каквој је вези опрема за контролу приступа и видеонадзор 

са предметом јавне набавке: Набавка опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних 

станица у циљу оптимизације? У складу са чланом 6а став 2 тачка 1 законом о јавним 

набавкама треба да спроведете одвојене поступке. 

  

2. Молимо да прецизно дефинишете карактеристике софтвера који се испоручује. Тренутно 

како је дефинисано није могуће сачинити понуду у складу са документацијом а дузни сте да 

то урадите по члану 61 став 1 закона о јавним набавкама.  

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

   

1. Приликом обиласка локације можете извршити увид у постојећу опрему и софтвер. 

2. Наручилац ће у складу са достављеним захтевом за појашњења извршити измену 

конкурсне документације . 

3. Наручилац ће у складу са достављеним захтевом за појашњења извршити измену 

конкурсне документације . 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке  


